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মুলা ৮ আনা! 





কায়কটি ক্ষৃদ্র কবিতা, এই কবিতাপ্স্তকে 

সন্গিবেশিত হইল, প্রান্ম সকল গুলিই বঙ্গদশনে 
প্রকাশিত হই । একটি--“জলে দল” 

ভ্রমবে প্রকাশিত হয । বাল্যবচন] ছুটী কবিতা, 

বাল্যকা?লই পুস্তকাকাবে প্রচাবিত হইয়াছিল । 

বাঙ্গালা সাহিত্যেব আব থে কিছু অভাব থাকুক, গীতি- 

কাব্যেব অভাব নাই । বিদ্যাঁপতিব সময ভইতে আজি পর্য্যন্ত, 

বাঙ্গালী কবিবা গীতিকাব্যেব নুষ্টি কবিষা আসিতেছেন। এমন 

সময়ে এই কধ খানি সামান্ত গীতিকাব্য পুনমূর্দ্রিত কবিষা বোধ 

হয় জনসাধাবণেব কেবল বিবক্কিই জন্মাইাতছি । এ মহাসমুদে 

শিশিববিশ্ুনিষেকেব প্রমোজন ছিল না। আমাবও ইচ্ছা 

ছিল না। ইচ্ছ৷ ছিল না বলিয়াই এত দিন এ সকল পুনমূরদ্রিত 
কবি নাই । 



ভবে কেন এখন এ হ্ন্মে প্রবৃত্ত হইলাম 7 একদা বঙ্গদশন 

আপিমে এক পত্র আদিল- তাহাতে কোন মতাক্ম! লিখিতেছেন 

ষে। বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ ভইষাছিল, তাঁভাব 

মধ্যে কতকপ্তলি পুননুদ্দিত তয নাই। তিনি "সই সকল 

পুনমর্্রিত কবিত চাভেন। অন্যে মান কবিল্নন, “য বভন্তা 

মন্দ নন্ত | আমি ভাবিলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখ" 

ভাল, নঠিনল “কান দিন বাহভাব ভাতে মাব। পরড়িব। সই 

জন্য পাঠকণক এ লবশা পিনাম। বিশেষ, যা] প্রতারিত 

তইফান্ছ ভাল ভউক মন্দ ভউক, ভাভান পুন" প্রগান্নল নতন 

পাপ কিড়ই নাউ | অপ্নল প্রান বচন! সাধাবাননাপস্থ 

কপি” আন অন্নক অগন্াপ অলনানা ভইঘাছি, শত অপ 

বাস নদি মাক্জন! হইবা পাপ্ল তন আৰ একটী অপবাস্পৰ ৪ 
মাজ্জন1 হইতে পানে। 

কবিতাপুস্তন্ছন ভিতন ভিনটী গঁদা গ্রান্দ সম্গিবশ্ 

হউঘাল্ছ । কিন হইল, আমাক জিজ্ঞাসা কবিস্ল আমি ভান 

করিন। বন্ঝাই7ত পার্বব না। তপন এক্ষাণ শে বাতি প্রচলিভ 

আল্ছ, দে কবিতা পদ্দ্যই লিশিপহ ভইবে, তাহা সঙ্গত নি না 

আমা সান্দহ মান্ছ) ভনস। করি আমনাকই জানেন ?ঘ 

”কদল পর্যউ কাব্য নাভ । আমান বিশ্বাস আগ্ছ, “ঘ আনক 
স্তানন পাদ্যৰ অল্পক্ষ। গদ্য কাবান উপানাগী। বিষয বিশে 

পন্য, কাপ্বান উপন্যাণী হইত পাণ্ব, কিন্ত আনকগ্ভানে 

গা্যব বাবাবই ভাল। ঘে স্পানে ভাবা ভাবেব গৌলবে 

আপন! অপনি ছান্দ বিশ্তান্ত ভইতে চাতে, কবল সেই স্থানেই 

পদ্য ব্যবহর্ধ্যি। নহিলে কেবল ববিনাম কিশিবাব জন্য ছন্দ 
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নমলাইাত বসা এক প্রকার সৎ সাজিতে বস! | কাবোৰ গদ্যেব 

উপযোগিতা উদাহবণ স্ব্প তিনটি গদ্য কবিতা এই পস্তকে 

সন্নিবেশিত কবিলাম | আনোক বলিবেন, এই গদো কোন 

কবিত্ব নাই। সে কথান আমাব আপন্তি নাই । আমান 

উতদ্তব যে এই গদ্য যেকপ কবিতরশন্য আমান পদাও তদ্রপ। 

অতএব ভুলনাম কোন ব্যাঘাত ভইবে না। 

অন্য কিতা, গুলি সঙ্বান্ধ সা্শই হউক, যে টি বাল্য- 

থচনা উহ্গাত সন্িলশিত ববিাছি আাহতাব কোন মাজ্জনা 

নাউ । এ কবিতাদ্বাবব কোন গুণ নাই । ইভা নীবস, ভকভ 

এধ বালক স্থুলভ অদাব কথায পবিপুণ ] যখন আমি কার 

জব ছাত্র তখন উষ্তা প্রথম প্রচানিহ হম পচ্ডিসা উতাপ 

দনাভ-তা দেখিসী, আমাব একজন অব্যাপক বলিখাস্িলিন “৪ 
লি হিযালি )” অধ্যাপক মভাশয অনা কণা বালন নাই । 

ই প্রথম সংঙ্গনণ এখন জাক পাওমা যা না অনেক বাপি 

অর্শম স্ববং নষ্ট ববিধাছিলাম | এগ7৭ আমান আনকগুল্ি বন্ধ, 

মামার প্রতি ক্সভব* ৭  বালানচনা (দখিস্ত কোভহণী। 

টস ০ রি রিচ মে 
তাভাদিলগন ভপ্পুথ ৯ এই ছুই কবিভা পনম দিত হইল । 

নি 

বা 



দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞীপন | 

শী শীতে পিসী 

বাঙ্গালা কবিতা পুনমূর্দ্রিত কবিবাব জন্য পাঠকেব কাছে 

ক্ষমা চাহিতে হয়। বে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক 

অপবাধ কবিতেছেন, সে সকল পাঠক যদি ক্ষমা কবেন আমাৰ 

এ অপবাধও ক্ষমা কবিবেন ।* 

ক্ষমাব একটু কাবণ এই আছে, থে এবাব একটি গদা প্রবন্ধ 

নৃতন দেওষাঁ গেল। “পুষ্পনাটক” প্রথম “প্রচাবে” প্রকাশিত 

হইয়াছিল,.এই প্রথম পুনমূড্রিত হইল । 

“ছুর্থো্সব” “বঙ্গদর্শন” হই7ত, এব” “বাজাব উপল বাঙ্তা"" 

প্রচাব হইতে পুনমূর্্রিত কব! গেল । 
“কবিতা পুস্তক" অপেক্ষা “গদ্য পদ" নামটি এই স"গ্র্তব 

উপযোগী, এইজন্ এইন্ূপ নামেব কিছু পৰিবন্তন কৰা গেল। 



আকবর শাহের খোষ বোজ 
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পুষ্পনাটক। 

যুখিকা। এসো, এসো প্রাণনাথ এসো ; 

আমাব হ্ধদযের ভিতর এসে; আমার হৃদয় ভরিয়া 

বাউক। কতকাল ধরিষা তোমার আশায় উদ্ধ- 
মুখী হইযা বলিয়া, আছি, তাকি তুমি জান না? 



হ পুষ্পনাটক ৷ 

আমি যখন কলিক1, তখন এঁ'বৃহ আগুনেব চাঁকা 

_-এ ভ্রিভুবন শুক্ককব মহাপাপ, কোথায় আকা- 
শেব পূর্বদিকে পড়িযাছিল । তখন এমন বিশ্ব- 
পোড়ান মূর্তিও ছিল না। তখন এর তেজেব 

এত জ্বালাও ছিল না__হায । সে কতকাল হইল! 

এখন দ্রেখ সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশেব মাঝখানে 

উঠিয়া, ব্রন্াওড ভ্বালাইযা ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া 
হেলিয়া, এখন বুঝি অনন্তে ডুবি! বাঁ । যাঁকৃ। 

দুব হৌক-_তা তুমি এতকাল কোথা ছিলে 

প্রাণনাথ? তোমা পেষে দেহ শীতল হইল, 
হৃদয় ভবিয়া গেল- ছি মাটীতে পড়িও না। আমাৰ 
বুকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আব 

আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজা- 

ইতেছে ! সেই রৌদ্রবিম্বে তুমি কেমন রত্বৃভূষিত 
হইয়াছ। তোমার কপে আমিও রূপসী হইযাছি__ 
থাক, থাক, হদয়-লিগ্ধকর!- আমাব হৃদযে থাক, 

মাটিতে পড়িও না । 
টগর। (জনাস্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি ) দেখ 

ভাই কৃষ্ণকলি,-_মেয়েটার রকম দেখ ৷ 

কৃষ্ণকলি | কোন্ মেষেটার ? 



পুষ্পনাটক । ৩ 

টগ্র। এ যুঁইটা। এতকাল মুখ বুজে, 

ঘাড় হেট ক'রে, যেন দ্ঁকানের মুড়িব মত পড়িয়া 

ছিল _তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোটা, নবাবের 
বেট] নবাব, বাতাসেব ঘোড়া চগড়ে, একেবাবে 

মেয়েটার ঘাঁড়ের উপব এসে পড়িল। অমনি 

মেষেটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখাঁনা। আঃ 

তোর ছেলে বযস। ছেলেদানুষেব রকমই" এক 
স্বতন্ত্র । 

কৃষ্ণকলি । আছি ছি। 

উগব। তাদিদ্ি। আমবা কি আর ফুটতে 

জানিনে ? তা, সংসার ধন করিতে গেলে দিনেও 

ফুটতে হয, ছুপুবেও ফুটতে শু, গবমেও ফুটতে 

হয, ঠাণ্ডাতে ও কুটতে হয, না ফুটলে চলবে কেন 

বহিন ? আমাদেবই কি বযপ নেই * তা, ও সব 

অহঙ্কাব ঠেকার আমব। ভালবাসি না । 

কুষ্ণচকলি। সেই কথাই ত বলি। 
যুই। তা এতকাল কোঁথ! ছিলে প্রাণনাথ ' 

জাননা কি যে ভুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে 

পাবি না? 

রৃষ্টিবিন্দু। .ছুংখ করিও না, প্রাণ্ধিকে ! 



৪ পুষ্পনাটক | 

আদিব আদিব অনেক কাঁল ধবিয়া মনে করিতেছি, 

কিন্তু ঘটযা উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে 

পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিস্ব। একা! 

আসা যায় না, দলবল যুটিষা আমিতে হয়, সকলেব 

সব সময মেজাজ মবজি সমান থাকে না। কেহ 

বাম্পবপ ভাল বাসেন,,আপনাকে বড় লোক মনে 

কবিধা আকাশের উচ্চস্তবে অদৃশ্য হইয! থাকিতে 
ভাল বাঁদেন; কেহ বলেন একটু ঠাণ্ডা পড়ক, 

বাষুব নিন্গন্তব বড় গবম, এখন গেলে শুকাইয! 

উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা, ও অধঃপতন, 

অধঃপাতে কেন যাইব কেহ বলেন,_আব 
মাটিতে গিয়া কাজ *নাই, আকাশে কালামুখো 
মেঘ হ'য়ে চিবকাল থাকি নেও ভাল; কেহ 

বলেন, মাটিতে গিষা কাজ নাই, আবার সেই 

চিবকেলে নদা নালা বিল খাল বেষে দেই লোণা 

সমুদ্রটাঘ পড়িতে হুইবে, তাৰ চেষে এসো এই 

উদ্জ্বল বৌদ্রে গিযা' খেলা কবি, সবাই মিলে 

বামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর 
মোহিত হইবে । তা সব যদি মাঁলষা মিশিয়। 
আকাশে যোটপাট হওযা গেল, তবু জ্ঞাতি- 
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বর্গেব গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন 

থাক্) এখন এসে!, কীলিমামধী কালী করালী 

কাদন্িনী সাজিষ। বিদ্তযতের মাল! গলাষ দিয1) 

আমবা এইখানে বসিয়। বাহার দিই । কেহ বলে 

অত তাড়ানাডি কেন গ আমবা জলবংশ, ভূলোক 

উদ্ধাৰ কবিতে যাইব, অমনি,কি চুপি চুপি যাওষা 

হব +__এসে। খানিক ডাক হাক কবি। কেহ 'ডাক 

হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেল! দেখে-_মাঁগী নানা 
বঙ্গে বঙ্গিনী--কখন এ মেঘের কোলে, কখন ও 

মেঘেব কোলে, কখন আকাশ প্রান্তে কখন আকাশ 

মধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখন ও চিকি চাকি_- 
বুই। তা তোমাৰ বদি সেই বিদ্ধ্যুতেই এত 

মন মজেছে, ত. এলে কেন? দে হলো বড, 

আামব! হলেন ক্ষুদ্র । 
রষ্টিবিন্দু। আছি! ছি! বাগ কেন গ আমি 

কি সেই রকম? দেখ ছেলে ছোকরা হাল্কা 
যাবা, তাবা কেহই আদিল না, আমরা জন কত 
ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া 

আমিলাম। বিশেষ তোমাদেব সঙ্গে অনেক দিন 

দেখা শুনা হয নাই। 
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পদ্ম] (পুকুর হইতে ) উ£ বেটা কি ভারি 
রে। আয় না, তোদেব' মত ছুলাঁখ দশ লাখ, 

আঁ না_আঁমাব একটা পাঁতাষ বসাইযা রাখি। 

ৃষ্টিবিন্দু। বাছ! আসল কথাটা ভুলে গেলে? 
পুকুব পুবাঁধ কে? হে পন্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে 
পাঁকও থাকিত না, ,জলও থাকিত না, তুমি 
তার্সিতেও পাইতে না, হাদিতেও পাইতে ন1। 
হে জলজে, তুমি আমাদেব ঘবের মেষে, তাঁই 
আমব। তোমাকে বুকে কবিধা পাঁলন কবি, 

নহিলে তোষার এ রূপও থাকিত না, এ স্থুবানও 

থাঁকিত না, এ গর্বও থাকিত ন!। পাপিবসি। 

জানিস না-তুই তোঁব পিহ্ৃকুলবৈরি সেই অগ্রি- 
পিগুটাব অন্ুবাগিনী 

ঝুই। ছি। প্রাণাধিক । ও মাগীটা সঙ্গে 

কি অত কথা কহিতে আছে! ওটা সকাল থেকে 

মুখ খুলিযা সেই অগ্রিম নাঘকেব মুখপানে চাহিষা 
খ[কে, সেটা যে দিকে যায, নেই দিকে মুখ 
কিরাইন। ই! কবিষ। চাহিয। থাকে, এব নধ্যে কত 

বোৌলতা, ভোমব1! মৌমাছি আসে, তাতেও 

লঙ্জ,নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা 
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মৌমাছের আশা, কাটার বাসার সঙ্গে কথা কহিতে 

আছে কি? 

কৃষ্ণকলি । বলি, ও যুঁই, ভোমবা মৌমাছির 

কথাটা ঘবে ঘবে নয় কি? 

যুঁই। আপনাদেব ঘবের কথা কও দ্রিদি, 
আমি ত এই ফুটিলাম। ভোমরা টিটি ভ্বালা 
ত এখনও কিছু জানি না। 

ৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকেব 
সঙ্গে কথা কও । যাবা আঁপনাবা কলঞ্ষিনী, তাব! 

কি তোঁমাব মত অমল ধবল শোভা, এমন সৌবভ, 

দেখিষ। সহ কবিতে পাবে ? 

পদ্ম । ভাল বেলগুদে! ভাল। খুব বক্ততা 
কৰ্চিন । এঁ দেখ বাতাস আপচে। 

যুই। সর্বনাশ । কিবলেবে। 

বৃষ্তিবিন্দু। তাই ত' আমাৰ আব থাকা 
হইল ন!। 

যুই। থাক না। 
রৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পাঁরিব না। বাতান 

আমাকে ঝবাইঘা দিবে ।__আমি উহার বলে 

পাঁবি না। 
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যুঁই। আর একটু থাক না। 
[বাতাসের এ্রবেশ] 

1ন' (ৰৃষ্টিবিন্দুব প্রতি ) নাম্। 
রন্দু। কেন মহাশয । 

[সপ । আমি এই অমল কমল স্শীতল 
রি ফুল্লকলিক! লইয| ক্রাড়া ববিব। তুই 
বেটা*অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ__তুই এই 

স্বধের আসনে বমিযা থাকিবি ' নাম্। 

রষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এষেছি 1 
নাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি-_নীচগামী__ 

খালে বিলে খানা ডোবা থান্কপ--ুই এ 

আসনে? নাম্। 

বষ্টিবিন্দু। ঘুথিকে ' আমি তবে যাঁই ? 
হুই। থাক না। 

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেব না বে। 
যুই। থাকনা থাকনা _-থাকন]। 
বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িল কেন * 

হই । তুমি সর। 

বাতাস। আয়ি তোমাকে ধরি, স্থন্দরি ' 

[ফুথিকার সরিয়া! সরিয়া পল[ষনের চেষ্টা |] 

এম ৫ 1 

বান্চ 

নর রঃ 



পৃ্পনাটক । ৯ 

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলঘোগে আব থাকিতে 
পাবি না। 

ফুঁই। তবে আমাব যাকিছু আছে, তোমাকে 
দিই, ধুইযা লইযা যাঁও। 

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে। 

যুুই। একটু সঞ্চিত মধু-আব একটু পবিমল। 
বাতান। পবিমল আমি নিব_-সেই লোভেই 

আমি এসেছি । দে 

[বাযুকৃত পুষ্প প্রতি বল প্রযোগ] 

হুঁই।-_বেষ্টিবিন্দুব প্রতি) তুমি যাও__দেখি- 

তেছ না ডাঁকাঁত। 
রষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়ি! যাই কি প্রকাবে। 

ধে তাড়া দিতেছে, থাকিতে ও পাবি না__যাই-_- 

যাই-_- 

| [ৃষ্টিবিন্দুব ভূপতন | 
টগর ও কৃষ্ণকলি । এখন, কেমন ন্বর্গবানী ! 

আকাশ থেকে নেমে এযেচ না? এখন মাটিতে 
শৌষ, নবদমাষ পশ, খালে বিলে ভাস-_ 

যুই (বাতাসের প্রতি) ছাড" ছাড় । 

বাতা । কেন ছাঁড়িব? দে পরিমল দে' 
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ফুই। হায। কোঁথা গেলে তুমি অমল, 
কোমল, স্বচ্ছ, স্থন্দব, পূর্ধ প্রতিভাত, বসময়, জল- 
কণা । এনদয শ্রেহে ভরিযা আবার শূন্য করিলে 

কেন জলকণ। একবাৰ রূপ দেখাইযা, স্সিগ্ধ 

করিধা, কোথায় মিশিলে, কোথায শুধিলে প্রাণা- 

ধিক ' হায, আমি তকেম তোমার সঙ্গে গেলেম না, 
কেন তোমাব সঙ্গে মরিলাম না' কেন অনাথ, 
অন্সিপ্ধ পুষ্প দেহ লইযা এ শুন্য প্রদেশে 
বহিলাম__- 

বাতাস। নে, কাম্স রাখ-_পবিমল দে-_- 

যুই। ছাড; নহিলে যে পথে আমার প্রিষ 
গিযাছে, আমিও দেই পথে যাইব | 

বাতাস। যাস যাবি, পরিমল দে।- হু 

হ'ম্। 
যুঁই। আমি মবিব।-_মরি_-তবে চলিলাম । 

বাতাস। হুহ্ম্! 

[ইতি ফুঁথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন] 

বাতাস। হুঃ! হায়! হাষ। 
বনিক পতন। 
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প্রথম শ্রোতা । নাটককাব মহাঁশয ' এ 

কি ছাই হইল ? 
দ্বিতী এ। তাইত একটা ফুঁই ফুল নায়িকা 

আর এক ফোটা জল নায়ক । বড ত [07572 1 

তৃতীয এ | হতে পাঁবে, কোন [1০7৭] আছে। 

নীতি কথা মাত্র । 

চতুর্থ এ । ন! হে-এক রকম 7198৭) 

পঞ্চম এ |. 77825ণ5 না একটা [৪70 ? 

মষ্ট এ | 17:210৪ না-_5৭০:০-+কাহাকে লক্ষ্য 

কবিয! উপহাস কর! হইয়াছে । 
সপ্তম এ। তাহা নহে। ইহার গৃঢ অর্থ আছে। 

ইহা পবমার্থ ধিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ 
হয়। বাসনা” ব| “তৃষ্তঞাঞনাম দ্রিলেই ইহার ঠিক 

নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ততটা ফুটাতে 

চান না। 

অষ্টম এঁ। এ একটা রূপক বটে। আমি 

অর্থ করিব? 
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প্রথম এ। আচ্ছা গ্রন্থক।রই বলুন নাকি 

এটা । 

্রস্থকীর। ও সব কিছুই নহে । ইহাব 
ইতবাজী 1706 দিব 

“4 09500. নি)9] 0০00006012 19100100015 

17259 1710 90601760 ঠা এ 19017010601 

018৩ * 6৮ 01108 01 07৩ [9/% 19015, 1885 ১৪02৮, 

10001 1010) 006 জা ৯5 06] (১৫ 

10095 1 



সংযুক্তা । *%* 
সপ 

১ শ্বতি। 

৯ 

নিশীথে শুইযা, রজত পালক্কে 

পুষ্পগন্ধি শির, রাখি রাম! অঙ্কে, 

দেখিষা স্বপন;  শিহরে সশঙ্ষে 

মহিষীর কোলে, শিহরে বায় । 

চমকি স্রন্দরী নৃপে জাগাইল 
বলে প্রাণনাথ, এ বা কি হুইল, 
লক্ষ যোধ বণে, যে না চমকিল 

মহিষীর কোলে সে ভষ পায়! 

টি প্ীরানদের মহিবী--কান্তকুজ রাজার কন্তা। উডকৃত রাজস্থানের 
স্ যুক্তার বৃততাত্ত দেখ। 

২ 



১৪ 

উঠিষে নবুপতি কহে স্ব বাণী 

যে দেখিনু স্বপ্ন, শিহরে পরাণি, 

স্বর্গীযা জননী চৌহাঁনের রাণী 
বন্যহস্তী তাবে মাবিতে ধাষ। 

,ভষে ভীত প্রাণ ' রাজেক্দ্রঘরণী 

আমাব নিকটে আমিল অমনি 

বলে পুজ্র বাখ, মবিল জননী 

বন্যহস্তি-শুণ্ডে প্রাণ বা যাঁষ ॥ 

৬১ 
সি 

ধরি ভীম গদ৷ মারি হস্তিতৃপ্ডে, 

না মানিল গদা, বাড়াইযা শুণ্ডে, 

জননীকে ধবি, উঠাইল মুণ্ডে; 

পাঁড়িয! ভূমেতে বধিল প্রাণ । 

কুন্পন আজি দেখিলাম রাণি 

কিআছে বিপদ কপালে না৷ জানি 

মন্তহস্তী আলি বধে রাঁজেন্্রাণী 

আমি পুন্ত্র নাবি করিতে ত্রাণ? 



শুনিযাঁছি নাকি তুরক্ষের দল 

আমিতেছে হেখা, লঙ্ৰি হিমাচল 

কি হইবে বণে, ভাবি অমঙ্গল, 

বুঝি এ সামান্য স্বপন নয | 

জননী বপেতে বুঝিবা! "স্বদেশ, 

বুঝি বা তুব্ষ মন্তহন্তা বেশ, 

বাব বাব কৃঝি এই বাব শেষ । 
পৃ্থীবাজ নাম বুঝি না রয ॥ 

৫ 

শুনি পতিবাণী, ফুড়ি ছুই পাপি 
জয জযজয! বলে রাজরাণী 

জষ জয জয় পৃর্থীরাজে জয-_ 
জয জব জয়। বলিল বামা। 

কার সাধ্য তোমা কবে পরাভব 

ইন্দ্র চক্দরযম বরুণ বাসব! 

কোথাকাব ছার তুরঙ্ক পহলৰ 

জয় পৃ্বীরাজ প্রথিতনামা ॥' 



আসে আন্বক না৷ পাঠান পামর, 

আসে আন্থক ন|! আরবি বানর, 

আসে আহ্বক না নর বা অমর । 

কার সাধ্য তব শকতি সয় + 

পৃর্থীরাজ সেনী অনন্ত মণ্ডল 
পৃর্থীরাজভূজে অবিজিত বল 

অক্ষয় ও শিবে কিরীট কুগুল 
জঘ জয় পৃর্থীরাজের জয ॥ 

চি] 

এত বলি বাম! দ্বিল করকালি 

দিল করতালি গৌরবে উছলি, 
ভূষণে শিঞ্জিনী, নযনে বিজলি 

দেখিয়া হাসিল ভারতপতি । 

সহস। কঙ্কণে লাগিল কন্কণ, 

আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল ভূষণ 

নাচিয়া উঠিল দক্ষিণ নয়ন, 
কবি বলে তাঁলিনা দিও সতি ॥ 



সংযুভল । ১৭ 

২। বণসজ্জা। 

১ 

বণসাজে সাজে চৌহানেব বল, 

অশ্ব গজ বথ পদাতির দল, 

পতাকার রবে পবন চঞ্চল, 

বাজিল বাজনা--ভীষণ নাদ। 

ধুলিতে পুবিল গগনমণ্ডল 

ধুলিতে পুরিল যমুনার জল, 
ধুলিতে পুরিল অলক কুত্তল, 

যথ! কুলনারী গণে প্রমাদ ॥ 
৯ 

দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ 

স্থানেশ্বব পর্দে বধিভুত যবন 

সঙ্গে চতুবঙ্গ পেন! অগণন-_ 

হব হব বলে ঘতেক বীর । 

মদবারঞ%চ হতে আইল সমরণ* 

আবুহতে এলো দুরন্ত গ্রমব 

আধ্য বীবদল ডাকে হর। হর' 

উছলে কীঁপিয়া কাঁলিন্দী-নীর ॥ 
৫ 

* মেবার। 1 সমর সিংহ। 



গ্রীবা বাকাইযা চলিল তুবঙ্গ 
গড আছাড়িষা চলিল মাতঙ্গ 

ধনু আশ্ফালিয়।-_শুনিতে আতঙ্গ__ 

দলে দলে দলে পদাতি চলে । 

বসি বাঁতাষনে কনৌজনন্দিনী 
দেখিল! অদূরে চলিছে বাহিনী 

ভারত ভরসা, ধরম বক্ষিণী-_ 

ভাসিল৷ স্ন্দরী নয়নজলে ॥ 

৪ 

সহসা পশ্চাতে দের্খিল স্বাঁমীবে. 

মুছিল৷ অঞ্চলে নযনের নীবে, 

যুডি ছুই কর বলে “হেন বীবে 

রণসাজে আমি সাজাব আজ 1” 

পবাইল ধনী কবচকুগুল 
মুকুতার দাম বক্ষে ঝলমল 

ঝলসিল রত্ব কীরিটা মণ্ডল 

ধনু হস্তে হাসে রাজেন্্ররাজ ॥ 



কপাট শা ীাশা্াঁ্্শাশী শী) 

সাজাইযা নাথে যোড় করি পাণি 
ভাঁবতেব বাণী কহে স্বুছু বাণী 

“্তখী প্রাণেশ্বব তোমা বাখানি 
এ বাহিনী পতি চলিলা রণে। 

লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকাবী, 

এ বণসাগবে তুমি হে কাণ্ডীরী 

মথিবে সে সিন্ধু নিযত প্রহাৰি 

সেনাব তরঙ্গ তবঙ্গননে ॥ 

আমি অভাগিনী জন্মমি কাঁমনী 

অবরোধে আজি বহিনু বন্দিনী 

না হতে পেলাম তোমাব সঙ্গিনী, 

অর্ধাঙ্গ হইষা রহিন্থু পাছে। 
যবে পশি তুমি সমর সাগরে 
খেদাইবে দূবে ঘোবির বানরে 
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পবে, 

তব বীবপনা । না রব কাছে॥ 



সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ 

ভুমি পৃর্থীপতি মহা মহারাজ 
হানি শক্রশিরে বাঁসবেব বাজ 

ভাবতেব বীর আইস ফিবে। 

'নহে যদি শল্তু 'হযেন নির্দয় 

যদি হয রণে পাঠানেব জয 

না আমিও ফিবে,_-€দহ যেন ব্য 

বণক্ষেত্রে ভাসি শত্রু কধিাবে ॥ 

কত স্বখ প্রভু, ভূঙঞ্জিলে জীথনে ' 
কি মাধ বাবাকি এ তিন ভুবনে ? 

নয় গেল প্রাণ, ধর্্ের কাবণে ? 

চিরদিন রহে জীবন কাব * 

বুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ 
গৌববে পুরিত হবে দিক্ দশ 
একান্ত শরীর এ নব বয়স 

: স্বর্গ গিয়ে প্রভু পাঁবে আবার ॥ 



করিলাম পণ শুনহে রাজন 

নাশিয়। ঘোরীরে, জিনি এই রণ 
নাহি যতক্ষণ কর আগমন, 

না খাব কিছু, না করিব পান | 
জষ জয় বীর জয্ম-পৃর্থীরাজ | 

লভ পুর্ণ জয় সমরেতে আজ 
যুগে যুগে প্রভূ ঘোষিবে এ কাক্ঞ 

হর হর শস্তো কর কল্যাণ ॥ 

১৩ 

হরহরহর। বম বম্কালী। 
বমবম বলি রাজার ছুলালি, 
কবতালি দ্িল--দিল কবতালি 

বাজ রাজপতি ফুল্ল হৃদয | 

ডাকে বাম! জয জয পৃথ্থীরাজ 

জয়'জয় জয় জয় পৃর্বীরাজ_- 

জয় জয় জয় জয পৃর্থীরাজ 
কর, ছুর্গে, পৃর্থীরান্তের জয 1 



সংযুক্ত । 

৯১ 

প্রপারিয়া রাজ মহা! ভূজদ্বষে, 
কমনীষ বপু» ধবিল হৃদযে, 

পড়ে অশ্রুধাবা চাবি গণ্ড বষে, 

ছুন্িল স্ুবাহু চক্দ্রবদনে । 
স্মরি ইঞ্টত্দবৈ বাহিরিল বীব, 
মহা গঙ্পুষ্ঠে শোভিল শবীব 

মহিষীব চক্ষে বহে ঘন নীব ' 

কে জানে এতই জল নষনে । 

১৯ 

লুটাইয়। পড়ি ধরণীব,তলে 
তবু চন্দ্রাননী জয জঘ বলে 

জয় জয বলে-_নয়নেব জলে 

জয় জয কথা না পাষ ঠাই। 
কবি বলে মাতা! মিছে গাঁও জঘ 

কাদ বতক্ষণ দেহে প্রাণ বয়, 

ও কান্না রহিবে এ ভাবত যয 

আজিও আমর! ক্লাদি সবাই ॥ 



সহবুক্তা | রি 

৩1 চিতারোহুণ। 

টে 

কত দিন রাত পড়ে রহে রাণী 

না খাইল অন্ন না খাইল পাণি 

কি হইল বণে কিছুই ন! জানি, 
মুখে বলে পৃথ্ীরাজের জয় | . 

হেন কালে ছুত আসিল দিল্লীতে 

বোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে-_ 
কেহ নাবে কাঁবে ফুটিয়া বলিতে, 

হায হাষ শব্দ ' ফাটে হৃদয ॥ 

র্ 

মহারনে যেন . সাগর উছলে 

উঠিল রোদন ভারত মগ্ডলে 
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে 

প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান। 
আসিছে যবন সামাল সামাল । 

"আর যোদ্ধা নাই কে ধরিবে ঢাল? 
পৃ্থীরাজ বীরে হরিরাছে কাল। 

এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ ॥ 



৮৬০ সংযুক্ত। 1 

ও 

ভূমি শয্যা ত্যাজি উঠে চন্দ্রাননী | 

সখীজনে ডাকি বলিল তখনি, 
সম্মুখ সমরে বীর শিরোমণি 

গিয়াছে চলিয়। অন্ত স্বর্গে । 
আমিও যাঁইব সেই স্বর্গপুরে, 
বৈকুষ্ঠেতে গিয়া পুজিব প্রসৃবে, 

পুরাঁও রে সাধ; ছুঃখ যাক দুবে 
সাজ! মোর চিতা সজনীবর্গে ॥ 

৪ 

যে বীর পড়িল সম্মুখ সমরে 
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে 

সে নহে বিজিত ; অপ্নরে কিন্নরে, 

গাঁধিছে তাহার অনন্ত জষ । 

বল সখি সবে জষ জয বল, 

ভয জয বলি চড়ি গিযা চল 
স্বলন্ত চিতার প্রচণ্ড অনল, 

*  ৰল জয় পৃথ্ীরাঁজের জয় 



যংযুক্তা 1 ২৫ 

€ 

চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাশি রাশি 
কুস্থমের হার যোগাইল দাসী 

রতন ভূষণ কত পবে হাসি 

বলে যাব আজি প্রভুর গাশে। 

,আয আয সখি, 'চঁড়ি চিতানলে , 

কি হবে রহিষে ভাবতমগ্ডলে ? 

আয় আয সখি যাইব সকলে 
যথা প্রভু মোর বৈকুষ্ঠবাসে ॥ 

চর 

আবোহিলা চিতা কামিনীর দল 
চন্দনের কাষ্ঠে জ্বলিল অনল 
স্পন্ধে পূরিল গগনমণ্ডল-_ 

মধুব মধুব সংযুক্তা হাসে । 

বলে সবে বল পুর্থীরাক্ত ভ্ 

জয় জয জয় পূর্থীরাজ জয় 

করি জযধ্বনি সঙ্গে সখীচয় 
চলি গেলা সতী বৈরুণ বামে, 



কবি বলে মাতা কি কাজ কৰিলে 

সন্ভতানে ফেলিষা নিজে পলাইলে, 
এ চিতা অনল কেন বা! স্বালিলে, 

ভাঁবতেব চিতা, পাঠান ডবে । 
সেই চিতানল, দেখিল সকলে 

আর না নিবিল ভাবত মণ্ডলে 

দহিল ভারত তেমনি অনলে 

শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে ॥ 



আঁকাঙ্ছা'। 

(সুন্দরী ।) 

কেন না হুইলি তুই, যমুনাৰ জল, 
- রে প্রাণবল্লভ ! 

'কিবা দিব! কিবু রাঁতি, কূলেতে আচল পাতি. 
ওইতাম শুনিবাবে, তোব মৃছুবব ॥ 

রে প্রাণবল্লভ | 
চিএ 

কেন না হইলি তুই, বমুনাঁতরঙ্গ, 
মোর শ্যামধন | 

দ্িবাবাতি জলে পশি, থাকিতাম কালে। শশি, 

করিবারে নিত্য তোর, নৃত্ দরশন ॥ 

ওহে শ্ামধন। 



২৮ আকাজ্কা ৷ 

৩ 

কেন ন! হইলি তুই, মলঘ পবন, 
ওহে ব্রজবাজ । 

আমার অঞ্চল ধবি, সতত খেলিতে হবি, 

নিশ্বাসে যাইতে মোব, হৃদযেব মাঝ ॥ 

ওহে ব্রজবাজ। 

৪ 

কেন না হইলি তুই, কাঁননকুস্ষ, 
রাধা প্রেমাধাব। 

না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাধিতাঁম তোরে চুলে, 
চিকণ গাঁথিষা মালা, পরিতাম হার ॥ 

মোর প্রাণাধার ! 

প্ 

কেন না! হইলে তুমি চাঁদের কিবণ, 

ওহে হৃষীকেশ । 

বাতাষনে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী, 

বাতাষন পথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥ 

আমার প্রাণেশ ! 



আকাজ্া । ১৯ 

তি 

কেন ন! হইলে তুমি, চিকণ বসন, 
পীতান্বর হরি | 

নীলবাম তেযাগিযে, তোমারে পরি কালিষে, 

বাখিতাম যন্ত্র কর্যে হৃদয় উপবি ॥ 

পীতান্বন হরি! 

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে) 
ংসাবে সুন্দর । 

ফিরাতেম আখি যথা, দেখিতে পেতেম তথ। 

মনোহর এ সংসাবে, রাধামনোহব । 

-শ্যামল সুন্দব 1 

শ্্াপা্ীশিস্পীসশ 

(তুন্নর ।) 

১ 

কেন ন! হইন্ু আমি, কপালের দোষে, 
যমুনার জল। 

লইযা কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি, 

হসিয়। ফুটিত আসি, রাধিকী কমল-_ 
যৌদ্নেতে চল চল ॥ 



আকাজ্কা । 

চি 

কেন না হইন্ু আমি, তোমার তর, 
তপনণন্দিনি ৷ 

বাধিক! আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে, 

দোলাতাম দেহ শাঁব, নবীন নলিনী-- 

যমুনাঁজলহর্সনী ॥ 

৩ 

কেন না হইনু আমি, তোর অনুবগী, 
মলয পবন । 

ভ্রমিতাষ কুতৃহলে, বাধাব কুন্তল দলে, 
কহিতাম কানে কানে, প্রণয বচন-_ 

সে আমার প্রণধন ॥ 

কেন ন। হইনু হায় ! কুস্থমের দাঁমঃ 
কণ্টের ভূষণ । 

এক নিশা স্বর্গ স্থখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে, 
ত্যজিতাম নি গেলে জীবন ষাতন-_ 

মেখে শ্রীঅঙ্গ চন্দন & 



আকাঁজ্ী। ৩১ 

৫ 

কেন ন! হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা, 
রাধার ববণ। 

বাধাব শবীরে থে বাধাবে ঢাঁকিষে বেখে, 

ভুলাতাম বাধাকপে, অন্যজনমন-__ 

পব ভুলান কেমন ? 

ঙ 

কেন না হুইন্ু আমি চিকণ বসন, 

দেহ আববণ। 
তোমাব অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে, 

অঞ্চল হইযে ছুলে, ছুতেম চবণ১- 

চু্ধি ও চাদবদন ॥ 

চে 

কেন না! হুইন্ু আমি, যেখানে যা আছে, 

ংসারে স্ন্দব | 

কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা! ভালবাসে, 

কে মোহিতে নাহি চাহে, ব্লাধার অস্তর--- 

প্রেমহুখ রত্বাকর ? 



তাধঃপতন সঙ্গীত। 
৬০5৮ ৩ সস 

১ 

বাগানে যাঁবিবে ভাই ? চল সবে মিলে বাই, 
ঘথা হম্ম্য সুশোঁভন, সবোবরতীবে | 

ঘথ। ফুটে পাঁতি পাতি, গোলাব মল্লিক! জ্ঞাতি, 

বিগ্লোনিযা লতা দেলে ম্বছুল সমীবে ॥ 

নাবিকেল বৃক্ষরাজি, চাঁদের কিবনে সাজি, 

নাচিছে দোলাষে মাথা ঠমকে ঠমকে | 

চন্দ্রকরলেখ! তাহে, বিজলি চমকে ॥ 
চি 

চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরীগণে, 

বাঙ্গা সাজ পেসোধাঁজ, পরশিবে অঙ্গে । 

তন্বুরা তবলা চাটিঃ আবেশে কাঁপিবে মাটী, 
নারঙ্গ ডরন্গ তুলি, হুর দিকে লঙ্গে ॥ 



অধঃপতন সঙ্গীত । ৩৩ 

খিনি খিনি খিনি খিনি, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি, 

তাধ্রিম্ তাধ্রিম তেবে, গাও না বাঁজনা । 

চমকে চাহনি চারু, ঝলকে গহনা ॥ 

ঘবে আছে পদ্মমুখী কভু না করিল শ্তুখী, 

শুধু ভাল বাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে । 
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইযার্কিতে নাহি চিত, 

একা বসি ভাল বাসা, ভাল লাগে কাবে ? 

গুহধন্ম্নে রাখে মন,  হিত ভাবে অনুক্ষণ, 

সে বিন! হু৪খেব দিনে অন্য গতি নাই ! 
এ হেন জ্বখেব দিনে, তাবে নাহি চাই ॥ 

৪ 

আছে ধন গৃহপুর্ণ, . যৌবন যাইবে ভূর্ণ, 
যদি ন! ভুঞ্জিনু,স্তখ, কি কাজ জীবনে ? 

ঠুসে মদ্য লও সাতে, যেন না ফুরাষ রাতে, 

স্থখেব নিশান গা প্রমোদভবনে । 

খাদ্য লও বাছা বাছা, দাঁড়ি দেখে লও চাঁচা, 

চপকস্ুপ কারি কোন্ী, করিবে বিচিত্র । 

বাঙ্গালিব দেহ বত্ব, ইহাতে করিও যত্ব, 

সহস্র পাছকা। স্পর্শে, হয়েত্ছ পবিত্র । 
পেটে খায় পিঠে সয, আমার চরিত্র ॥ 



৩3 অধঃপতন সঙ্গীত । 

বন্দে মাতা স্থরধুনি, কাগজে মহিম। শুনি 

বোতলবাহিনি পুণ্যে, একশ নন্দিনি । 

করিটকঢকনাদ, পুরাও ভকত সাধ, 

লোহিত বরণি বামা, তাবেতে বন্দিনি ৷ 
. প্রণমামি মহানীরে, ছিপির কীবিটি শিরে, 

উঠ শিরে ধীবে ধীবে, যকৃত জননি 

তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য 
শয্যা পতিত বাখ, পতিতপাবনি ! 

বাক্স বাহনে চল, ডজন ডজনি ॥ 

৬ 

কিছাব সংসারে আছি, বিষষ অবণ্যে মাছি, 

মিছ। করি ভন্ভন্ চাকবি কাটালে । 

মাবে জুতা সই স্ত্রখে, লম্বা কথা বলি মুখে, 
উচ্চ করি ঘুষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে ॥ 

শিখিষাছি লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া, 
কথ। কই চড়! 5ডা, ভিখারি ফকিরে । 
'দেখ জই রোখ কত, বাঙ্গালি শরীরে । 



অধঃপতন সঙ্গীত । ৩৫ 

পূব পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে কবতালি, 

কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমাব ? 

দেশেব মঙ্গল চাও? কিসে তাব ত্রুটি পাও » 
লেক্চরে কাগজে বলি, কব দেশোদ্ধার ॥ 

ইংবেজের নিন্দা কবি, * আইনেব দোষ ধবি; " 
সন্বাদ পত্রিকা পড়ি, লিখি কভু তায়। 

আর কি কবিব বল স্বদেশে দাষ ? 

করেছি ডিউটার কাঁজ, বাঁজা ভাই পাঁখোধাঁজ 
কামিনি, গোলাপি সাজ, ভাদি আজ রঙ্গে ৷ 

গেলাস পুবে দে মদে, দে দে দে আরো আরো! দে, 
দে দে এবে দে ওবে দে, ছড়ি দে সাবঙ্গে। 

কোথা ফুলে মালা, আইস. দেনা 7 ভাল জ্বালা, 
“বংশী রাঁজাষ চিকগ কালা ?” স্তুর দাও সঙ্গে । 

ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বস্থুধা £ 
কত স্বর্গ বাঙ্গালা মদের তরঙ্গে । 

টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রুভঙ্গে ॥* 



৩৬ অধঃপতন সঙ্গীত । 

যেভাবে দেহেব হিত, না বুঝি তাহার চিত, 
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে ? 

না জানি দেশ বা কার? দেশে কার উপকার? 

আমার কি লাভ বল, দেশ ভাঁল হলে ? 

আপনার হিত কবি, এত শক্তি নাহি ধরি, 

দেশহিত কবিব কি, একা ন্দুদ্রু প্রাণী । 
ঢাল মদ তামাক দে' লাও ত্রাণ্ডি পানি। 

৯৩ 

মনুষ্যত্ব ? কাকে বলে? স্পিচ দিই টোনহলে, 

লোকে আসে দলে দলে, শুনে পাষ শ্রীত। 

নাটক নবেল কত, লিখিযাঁছে শত শত, 

একি নয মনুষ্যত্ব? নয় দেশ হিত ? 
ইংরেজি বাঙ্গাল! ফেঁদে, পলিটাকৃস লিখি কেঁদে, 

পদ্য লিখি নান। ছাদে, বেচি অস্ত দরে। 

অশিষ্টে অথবা! শিষ্টে, গালি দিই অষ্টে পুষ্ঠে, 
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে ? 
নিপীতি যাঁউক দেশ ! দেখি বলে ঘরে ॥ 



অধঃপতন সঙ্গীত । ৩৭ 

১৩ 

হাঁ! চামেলি ফুলিচম্পা। মধুর অধর কম্পা ! 

হান্থীর কেদার ছায়ানট সুমধুর ! 

হুন্ধ। ন! ভছুরস্ত বোলে ! শের মে ফুল না ভোলে! 

পিয়াল ভর দে মুঝে ! রউ. ভরপুর !' 
স্থপ্চপ্ কটলেট, আন বাবা পেট পেট». * 

কুক্ বেট! ফাষ্টরেট, যত পার খাও । 
মাথামুণ্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জমী নিয়ে, 

জনমি বাঙ্গালিকুলে, স্থখ কর্যে যাঁও। 

পতিত পাবনি স্থবে, পতিতে তরাও ॥ 

১২ 

যাব ভাই অধঃপাত্ে, কে যাইবি আয সাতে, 
কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূষগ্ডলে ? 

লেখাপড়া ভন্ম ছাই, কে বে শিখেছে ভাই 
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বজস্থলে ? 

হংসপুচ্ছ লয়ে কবে, কেবাঁণির কাজ করে, 

মুন্সেফ চাঁপবাশি আর ডিপুটা পিয়া । 
অথব! স্বাধীন হয়ে, ওকালন্তি পাঁশ লয়ে, 

খোষামুদি জুয়াডুরি, শিখিছে জিয়ার্দ'! 



১ অধঃপতন সঙ্গীত । 

সাব কথা বলি ভাই, বাঙ্জালিতে কাজ নাই, 

কি কাজ সাঁধিব মোরা, এ সংসারে থাকি, 

মনোর্ভি আছে যাহা, ইক্ক্রিয সাঁগবে তাহ! 

বিসঙ্জন করিধাছি, কিবা আছে বাঁকি * 

কেন দেহভার ববে, বমে দাও ফাঁকি £ 

গুব তবে দান আঁটি, জ্বলন্ত বিষের বাটা 

ন তবলার চাটি, বাঁজে খন খন্। 

চে পাবি নান! ছন্দ, স্রন্নব খামিবা গন্ধ, 

গস্টীব জীমৃতমক্্র ই'কাব গর্জন ॥ 

সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই 
অধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাঁক্ত * 

ধবিতে মনুষ্য দেহ, নাহি কবে লাক্ত ? 

৮৪ 

মর্কটেব অবতার, বূপগুণ সব তার, 

বাঙ্গালির অধিকার, বাঙ্গালি ভূষণ । 

হু রে কোন পাপে, কোন বিধাতাঁব শাপে, 

হন প্ুত্রগণ গর্ডে, করিলে ধাবণ £ 



অপ্চপতন সঙ্গীত । হন 

বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিন্ব! পাবাঁবাবে, 

ছিল না কি জলরাশি ? কে শোধিল নীরে ? 
আপন! ধ্বংদিতে রাগে কতই শকতি লাগে? 

নাহি কি শকতি তত বাঙ্গালি শরীবে ? 

কেন আব জ্বলে আলো! বঙ্গেব মন্দিরে * 
৯৫ 

মবিবে না ৪ এসো তবে, উন্নতি সাধিযা সবে: 

লভি নাম পৃথিবীতে, পিত সমতুল । 

ছাড়ি দেহ খেলা ধুল! ভাঁঙ বাদ্যভাগ্ গুল! 

মাবি খেদাইব। দাও, নর্ভকীব কুল । 

মাবিষ। লাঙ্ঠিব বাডি, বোতল ভাঙ্গহু পাড়ি, 
বাগান ভাঙ্গিষা ফেল পুকুবেব তলে 

শখ নামে দিষে ছাই, ভ্রঃখ সার কব ভাই 
কভু না মুছিবে কেহ, নযনেব জলে, 

যতদিন বাঙ্গালিকে লোকে ছিছি বলে ! 



তমিশ্রা রজনী ব্যাঁপিল ধরণী, 

দেখি মনে মনে পরমাদ গ্রণি, 

বনে একাকিনী বিল! রমণী 

কোলেতে করিষা স্বামীর দেহ। 
আঁধার গগন ভূবন আঁধার, 

অন্ধকার গিরি বিকট আকার, 

ছুর্গম কাগডার ঘোর অন্ধকার, 

'চলে ন! ফেরে না নড়ে না কেহ ॥ 



সাবিভ্রী। £ 

চিএ 

কে শুনেছে হেথা মানবের রব £ 

কেবল গবজে হিংস্র পণ্ড সব, 

কখন খসিছে বৃক্ষেব পল্লব, 

কখন বসিছে পাখী শাখাধ। 

ভযেতে স্থন্দরী বনে একেসশ্বরী, 

কোলে আ'বও টানে পতিদেহ ধবি, 

পবশে অধব অনুভব করবি, 

নাববে কাঁদিয়া চুম্বিছে তাঘ ॥ 

তু 

হেরে আচম্িতে এ ঘোর সঙ্কটে, 

ভষস্কব ছা! আকাঁশেব পটে, 

ছিল ঘত তাব! তাহা নিকটে 

ক্রমে শ্লান হযে গেল নিবিঘা!। 

সে ছায! পশিল কাননে,-_অমনি, 

পলা শ্বাপদ্দ উঠে পদধ্বনি, 

ব্ক্ষশাখা কত ভাঙ্গিল আপনি, 

সতট ধরে শবে বুকে আঁটিয়া ॥ 



সাবিত্রী । 

৪ 

সহসা উজলি ঘোৰ বনস্থলী, 
মহা! গদা প্রভা, যেন বা বিজলি 

দেখিল! সাবিত্রী যেন রত্বীবলী, 
ভাঁফিল নির্ববে আলোক তাখ। 

মহা! গদ। দেখি প্রণমিলা সতী, 

জানিল কৃতান্ত পরলোক পতি, 

এ ভীষণা ছাষ! তাহাবই মূবতি, 
ভাগ্যে বাহ! থাকে হবে এবাব ॥ 

2 

গভীর নিস্বনে কহিল! শমম। 

থব থব কবি কাঁপিল গহন, 

পর্ববতগহ্ববে ধ্বনিল বচন, 

চমকিল পশু বিবব মাঝে | 

«কেন একাকিনী মানবনন্দিনী, 

শব লযে কোলে যাপিছ যামিনী 
ছাঁড়ি দেহ শক্? তুমি ত অধিনী, 

“নম সঙ্গে তব বাদ ক্লি সাঁজে ॥ 



সাবিভ্রী। ০৪ 
শা? ্্াশীীস্পীলশীীীশীী 

শু 
ক 

«এ সংসারে কাল বিবাঁম বিহীন, 

নিয়মেব রথে ফিবে রাত্রি দিন, 

ঘাহাবে পরশে সে মম অধীন, 

স্থাবব জঙ্গম জীব সবাই। 
সত্যবাঁনে আসি কাল, পবশিল, 

লতে তাবে মম কিন্কর আদিল, 

লাধবী অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নাবিল, 
আপনি লইতে এসেছি তাই ॥ 

এ 

লব হলে! বৃথা ন!শুনিল কথ, 

ম! ছাড়ে সাবিত্রী শবেব মমস্তী 

নাবে পরশিতে সাধবী পতিব্রতা।) 

অধন্মের ভযে ধন্মেব পতি । 

তখন কৃতীন্ত কহে আর বাব, 

«অনিত্য জানিও এ ছাঁব সংসাঁব, 

স্বামী পুভ্র বন্ধু নহে কেহ কব, 
আমার আলষে সবার গতি 4 



*বত্ুছত্র শিরে রত্ভৃষা অঙ্গে, 
বত্ব'সনে বসি মহিষীর সঙ্গে, 

ভাঁনে মহারাজ সুখের তবঙ্গে, 

আধারিষ! রাজ্য লই তাহাবে। 
বীবদর্প ভাঙ্গি লই যহাবীবে, 
ব্প নষ্ট কবি লই বপসীবে, 

গান লোপ করি গবাসি জ্ঞানীরে, 

স্রখ আছে, শুধু মম আগাবে ॥ 

ন্ 

“অনিত্য সংসাব পুণ্য ক্র সাব, 

কর নিজ কর্ম নিযত যে যাব) 

দেহান্তে সবার হইবে বিচার, 
দিই আমি সবে করম ফল। 

ঘত দিন সতি তব আযু আছে, 

করি পুণ্য কম্ম এসো স্বামী পাছে-_ 

অনন্ত যুগান্ত"রবে কাছে কাছে, 
ভুঞ্জিধে অনন্ত মহা মঙ্গল ৭ 



সাবিত্রী । ৭৫ 

১৩ 

“অনন্ত বসন্তে তথ! অনস্ত যৌবন, 
অনন্ত প্রণযে তথা অনন্ত মিলন, 

অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয অনন্ত দর্শন, 
অনন্ত বাঁসনা, তৃপ্তি অনন্ত 1; 

দম্পতী আছয়ে নাহি বৈধব্য ঘটনা, 
মিলন আছয়ে নাহি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, 

প্রণয আছযে নাহি কলহ গঞ্জনাঃ 
রূপ, আছে, নাহি রিপু ছুরত্ত। 

১৩ 

“রবি তথা আলে। করে, না কবে দাঁহন, 

নিশি স্লিগ্ধকরী, নহে তিমিব কাবণ, 

স্বছু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন, 

কল! নাহি চাঁদে, নাহি কলঙ্ক । 
নাহিক কণ্টক তথ! কুম্থম বতনে, 

নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লোলিনীগণে, 

নাহছিক অশনি তথা স্বর্ণের 'ঘনে, 

পঙ্কজ সরমে নাহিক পন্ক ॥ 



সাবিত্রী ৷ 

১২ 

“নাহি তথা মাধাবশে বৃথায় বোদন, 

নাহি তথা ভ্রান্তি বশে বৃথাষ মনন, 

নাহি তথ! রিপুবশে বৃথাব যতন, 

* নাহি শ্রম লেশ, নাহি অলস। 

, ক্ষুধা ত্বক তল্জা নিদ্রা শরীবে না বয, 
নাবী তথা প্রণধিনী বিলাসিনী নষ, 

দেবেব ক্ৃপয দিব্য জ্ভনের উদষ, 

দিব্য নেত্র নিবখে দিক্ দশ ॥ 

১৩ 

“জগতে জগতে দেখে প্রমাণু রাশি, 
মিলিছে ভাঙ্গিছে পুনঃ ঘুগিতেছে আনি, 

লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছে বিনীশি, 

অচিন্ত্য অনন্ত কাল তবঙ্গে | 

দেখে লক্ষ কোটী ভানু অনন্ত গগনে, 
বেড়ি তাঁহে কোটী কোটা ফিরে গ্রহগণে, 
জনন্ত বর্তন বর শুনিছে শ্রবণে, 

* মাতিছে চিন্ত সে গ্রীতের সঙ্গে ॥ 



সাবিত্রী । ৭৭ 

১৪ 

“দেখে কন্মক্ষেত্রে নব কত দলে দলে, 

নিযমেব জালে বাঁধ! ঘুবিছে সকলে, 

ভ্রমে পিপীলিক। যেন নেমীব মুলে, 

নিদ্দিষ্ট দুবতা লঙ্ঘিতে নাবে । 
ক্ষণকাঁল তবে সবে ভবে দেখ। দিয! 

হলে যেন জলবিম্ব বেতেছে মিশিষা, 

প্রণ্যবলে প্রণ্যধামে মিলেছে আসিয়া. 

পুণ্যই সত্য অসত্য সংসাবে 

৯3 

“তাই বলি কন্ঠে, ছাড়ি দেহ মাষা, 

ত্য বুথ] ক্ষোভ ; ত্যজ পতি কাঁথ। 

ধন্ম আচবণে হও তাব জাঁষা, 

গিষা পুণ্যধাম । 

গৃহে যাঁও ত্যজি কানন বিশাল, 
থাক যত দিন না পবশে কাল, 

কালেব পবশে মিটিবে জঞ্জল, 

সিদ্ধ হবে কাম ॥+ 



সাবিত্রী । 

১৬ 

শুনি ঘম বাণী জোড় করি পাণি, 

ছাড়ি দ্িষা শবে, তুলি মুখ খানি, 

ডাকিছে সাবিত্রী ;-_-€কোথায় না জানি, 

" কোথা ওহে কাল। 
দেখা দ্বিষ! রাখ এ দাসীর প্রাণ, 

কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান, 

পরশিয়ে কর এ শঙ্কটে ত্রাণ, 

মিটাঁও জঞ্জাল ॥ 

৯৭ 

“ম্বমিপদ যদি সেবে থাকি আমি, 

কায় মনে যদি পুজে থাঁকি স্বামী, 

যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্য্যামী, 

রাখ মোর কথা। 

সতীত্বে ষদ্যপি থাকে পুণ্যফল, 

সতীত্বে যদ্যপি থাকে কোন বল, 
পবশি আমারে; দিয়ে পদে স্থল, 

পজুড়াও এ ব্যথা ॥৮ 



সাবিত্রী। ৪৯ 

৯৮ 

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ, 

আসি প্রবেশিল সে ভীম কাঁনন, 

পরশিল কাল সতীত্ব রতন, 

সাবিত্রী হ্ৃন্দরী ৷ 

মহা! গদা তবে চমকে তিমিরে, 
শব পদরেণু তুলি লষে শিরে, 
ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীবে, 

পতি কোলে করি ॥ 

১৪ 

বরষিল পুষ্প অমরের দলে, 

স্থগন্ধি পবন বহিল ভূতলে, 
ভুলিল কৃতান্ত শবীরী যুগলে, 

বিচিত্র বিমানে । 

জনমিল তথা দিব্য তরুবর, 

সুগদ্ধি কুম্থমে শোভে নিরম্তব, 

বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর, 
সে কিজন স্থানে ॥ 

৫ 



আদর। 

৯ 

মরুভূমি মাঝে যেন, একই কুন্থম, 

পুর্ণিত স্থবাসে। 

বরষার রাত্রে যেন, একই নক্ষত্র, 
আধার আকাশে ॥ 

নিদাঘ সন্ভতাপে যেন, একই সবসী, 
বিশাল প্রান্তরে । 

রতন শোভিত যেন, একই তবণী, 
অনন্ত সাগরে । 

তেমনি আমরি তুমি, পরিয়ে, সংসার ভিতরে ॥ 



আদব । 

চিএ 

চিবদরিদ্রের যেন, এঁকই রতন, 

অমূল্য, অতুল । 

চিরবিরহীর যেন, দ্রিনেক মিলন, 

বিধি অনুকূল ॥ 
চিব বিদেশীব যেন, একই বান্ধব, 

স্বদেশ হইতে এ 

চিববিধবাব যেন, একই স্বপন, 

পতিব পীবিতে । 

€তমনি আমাব তুমি প্র।ণাধিকে, এ মহীতে ॥ 

৩ 

স্রশীতল ছায! তুমি, নিদাঁঘ সম্তাঁপে, 
রম্য রক্ষ তলে । 

শীতেব আগুন ভূমি, তুমি মোর ছত্র, 
ববষাব জলে ॥ 

বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আখি, 

রূপের প্রকাশে । 

শরতের চাদ তুমি, ঠাদবদনি লো, 
আমার আকাশে । 

কৌমুদ্বী মধুর হাঁমি, ছুখের তিমির নাঁশে ॥ 



৫২ আদব। 

৪ 

অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন, 

কুন্থমের বাস। 

নযনের তাব! তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি, 

দেহের নিশ্বাস ॥ 

মনের আনন্দ ভুমি, নিদ্রার স্বপন, 

জাগ্রতে বাসনা । 

ংসারে সহায় তুমি, সংসার বন্ধন, 

বিপদে সান্ত্বনা । 

তোমারি লাগিষে সই, ঘোর সংসার যাতনা ॥ 



* জান্ম মম সধ্য-তেজে, আকাশ মণ্ডলে । 

বা ডাকে মেঘবাঁশি, 

ভাদিঘা বিকট হাসি, 

বিজলি উজলে। 

কেবা মম মম বলে, 

হুহুপ্ধব কবি যবে, নামি বণস্থলে | 

কানন ফেলি উপাডি, 

গু'ড়াউয! ফেলি বাড়ী, 

হানিষণ ভাঙ্গিয! পাড়ি, 

অটল, অচলে । 

হাহাঁকার শব্দ তুলি এ সুখ অবনীতলে ॥ 



ওত বাধু। 

২. 

পর্বত শিখরে নাচি; বিষম তবাসে, 

মাঁতিযা! মেঘের সনে, 

পিঠে কবি বহি ঘনে, 

সে ঘন ববষে । 

হাঁসে দামিনী সে বসে । 

মহাশব্দে ক্রীড়ী কবি, সাগর উবে ॥ 

মথিযা অনন্ত জলে, 

সফেন তবঙ্গ দলে, 

ভাঙ্গি তুলে নতন্তলে, 
ব্যাপি দিগ্দশে | 

শীকবে অাধাবি জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে ॥ 

৩ 

বসন্তে নবান লতা, ফুল দোলে তাষ। 

যেন বাযু সে বা নহি, 

অতি স্বছু মু বহি, 
প্রবেশি তথায় ॥ 

হেসে মরি যে লঙ্জায়__ 
পুঙ্পগন্ক চুরি করি, মাঁখি নিজ গায ॥ 



বাধু। 6৫ 

সরোবরে ত্রান কবি, 

যাই যথাষ ম্ুন্দরী, 
বসে বাতাষনোপরি, 

গ্রীষ্মের জ্বালায় ॥ 
তাহার অলকা ধবি, 

মুখ চুন্ছি ঘণ্ম হরি, 
অঞ্চল চঞ্চল কৰি 

ন্সিগ্ধ কবি কাঁষ ॥ 

মামাব সমান কেব! যুবতী মন ভুলায ? 
3 

বেণ্খণ্ড মধ্যে থাকি, বাঁজাই বাঁশবী | 

বন্ধে, বন্ধে, যাই আসি, 
আমিই মোহন বাঁশী, 

স্থবেব লহবী ॥ 

আব কার গুণে হবি, 

ভলাইত বন্দাবনে, বৃন্দাবনেশ্বরী ? 

ঢল ঢল চল চল, 
চঞ্চল যমুনা জল, 

নিশীথ ফুলে উজল, 
কাঁনন বল্লরী, 

তাব মাঁঝে বাঁজিতাঁম বংশীনাদ রূপ ধরি ॥. 



তি বাযু। 

€ 

জীবকণ্টে যাই আঙ্গি, আমি কণ স্বব। 

আমি বাক্য, ভাষা আমি, 
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী, 

মহীর ভিতর ॥ 

সিংহেব কণ্েতে আমিই হুঙ্কাব, 

খমিব কণ্েতে আমিই ওক্কাব, 
গাষক কণ্টেতে আমিই বাঙ্কাব, 

বিশ্ব-মনোহৰ ॥ 

আমিই বাগিণী আমি ছয বাগ, 

কামিনীব মুখে আমিই সোহাগ, 

বালকেব বাণী অম্বতেব ভাগ, 

মম বপান্তব ॥ 

গুণ গুণ রবে ভ্রমষে ভ্রমব, 

কোকিল কুহবে বৃক্ষেব উপর, 

কলহুংস নাদে সরসী ভিতব, 

আমাঁবি কিন্কব ॥ 

আমি হাদি আমি কানা, স্বররূপে শাসি নব ॥ 



বসু । ৫৭ 

ঙ 

কে বাঁচিত এ সংসারে, আমার বিহনে ? 

আমি না থাকিলে ভুবনে ? 

আমিই জীবের প্রাণ, 
দেহে কবি অধিষ্ঠান, র্ 

নিশ্বাস বহনে । 

উড়াই খগে গগনে 1% 

দেশে দেশে লষে যাই, বহি যত ঘনে। 

আনিয়! সাগব নীবে, 

ঢালে তাব! গিরিশিরে, 

সিক্ত করি পৃথিবীরে, 

বেড়ীষয গগনে । 

মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে ? 

৭ 

মহাবীব দ্রেব অগ্নি স্বালি সে অনলে। 

আযিই জ্বালাই খাঁরে, 

আমিই নিবাই ভারে, 
আপনাব বলে। 

শা তি শশাশাশিশী শী সপ 
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৫৮ বাছু। 

শী? শশা শা ্াাট পপ শশা শী 

মহাবলে বলী আমি, মন্থন করি সাগব। 

রসে স্থরসিক আমি, কুন্মকুলনাগব ॥ 
শিহরে পবশে মম কুলের কামিনী । 
মজাইনু বাশী হযে, গোপের গোপিনী ॥ 

বাক্য পে জ্ঞান আমি স্বর বপে গীত । 

আমারই কৃপায ব্যক্ত ভক্তি দস্ত প্রীত ॥ 
প্রাণবাযু বে আমি.বক্ষা করি জীবগণ | 

হু ছুহু। মম সম গুণবান্ আছে কোন জন ? 



আকবর শাহের খোয় রোজ । 
7৯৬৬৩ 

৯ 

নাজপুবী মাঝে কি ন্দব আজি 

বসেছে বাজার, বসের ঠাট। 
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে 

লেগেছে রমণী রূপের হাট ॥ 
বিশাল! সে পুবী নবমীর চাদ, 

লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে । 

দে'কানে দোকানে কুলবালাগণে 

খরিদ্দাব ডাকে, হাসিয়া! ছলে ॥ 

ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ 

ফুলেৰ স্তন্তেতে ফুলের মালা। 
ফুলের দৌকান, ফুলের নিশান, 

ফুলের বিছানা ফুলের ডাল! ॥ * 



৬৪ আঁকবব শাহেব খোষ বোজ । 

লহরে লহরে ছুটিছে গোলাব, 
উঠিছে ফুয়ারা ভ্বলিছে জল । 

তাধিনি তাধিনি নাচিতেছে নী, 

গাযিছে মধুব গায়িকা দল ॥ 

রাজপুখী মাঝে লেগেছে বাজাব, 
বড় গুলজার্ সরম ঠাট। 

রমণীতে বেচে বৰমণীতে কিনে 

লেগেছে রমণী রূপেৰ হাট ॥ 

কত বাস্ুন্দরী, রাজার ছুলালী, 

ওমবাহ জাষা, আমীর জাদী। 
নয়নেতে জ্বালা, অধবেতে হাসি, 

অঙ্গেতে ভূনণ মধুব-নদী ॥ 

হীবা মতি চুণি  বসন-ভূষণ 
কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ। 

কেহ বেচে কথা নযন ঠারিষে 
কেহ কিনে হাসি রসেব ঢেউ ॥ 

কেহ বলে সখি এ রতন বেচি 
হেন মহাজন এখানে কই”? 

সুপুরুষ পেলে- আপনা বেচিয়ে 
বিনামুলে কেনা হইয়! রই ॥ 



আকবব শাহের খোধ বোজ । ৩১ 

কেহ বলে সখি পুকষ দরিদ্র 
কি দ্রিযে কিনিবে' রমণী মণি। 

চারি কড়া দিয়ে পুক্ষ কিনিয়ে 

গুহেতে বাঁধিয়ে রেখোলে! ধনি ॥ 

পিঞ্জরেতে পুরি, খেতে দিও ছোলা, 

সোহাগ শিকলি বাধিও,পাষ । 

অবোধ বিহঙ্গ পঁড়িবে আটক 
তালি দিষে ধনি, নাচাযো৷ তায ॥ 

চি 

এক চন্দ্রাননী, মরাল-গামিনী, 
সে রসের হাটে ভ্রমিছে একা! | 

কিছু নাহি বেচে কিছু নাহি কিনে, 
কাহাব(ও) সহিত না করে দেখা ॥ 

প্রভাত নক্ষত্র : জিনিযা রূপসী, 
দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে । 

কাগ্ডাবী বিহনে তরণী যেন বা 

ভামিয। বেড়ায় সাগবনীবে ॥ 

বাজাব ছুলাল্দ রাজপুতবালা 

চিতোরসন্ভব! কমল কলি। 

পতিব আদেশে আপিযাছে তথা, 

স্বখের বাজীর দেখিবে বলি ॥ 



৬২. আঁকবব শাহের খোষ বোঁজ। 

দেখে শুনে বামা স্বী না হইল-_ 

বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট। 
কুলনারীগণে,  বিকাইতে লাজ 

বসিধাছে ফেঁদে রসের হাট ! 

ফিবে যাই ঘবৰে কি করিব একা 
এ রঙ্গ সাঁগবে সাতার দিয়ে % 

এত বলি সতী বি ধীরি ধীরি 

নির্গষেব ঘারে গেল চলিষে ॥ 

নির্গমেব পথ অতি সে কুটিল, 
পেঁচে পেঁচে ফিরে, ন! পা দিশে। 

হাষ কি করিন্ধু বলিয়ে কাদিল, 
এখন বাহিব হইব কিসে ? 

না জানি বাদশা কি কল করিল 

ধরিতে পিঞ্জবে, কুলেব নাবী । 

না পা ফিবিতে নারে বাহিবিতে 

নযনকমলে বহিল বাবি ॥ 
তু 

সহস। দেখিল, সমুখে স্থন্দরী, 

বিশাল উরস পুরুষ বীর । 
রতনের মালা ছুলিতেছে গলে 

মাথায় রতন জুলিছে স্থির ॥ 



আকবব শাহের খোষ বোজ। ৬৩ 

যোড় করি কর, তারে বিনোদিনী 

বলে মহীশয কর গো ভ্রাণ। 

নাপাই ষেপথ পড়েছি বিপদে 

দেখাইযে পথ, রাখ হে প্রাণ ॥ 
বলে সেপুকষ অমিষ বচনে 

আহ! মবি হেন ন! দেখি রূপ । 

এসো এসো ধনি ' আমা সঙ্গেতে 
আমি আকব্বব-_ভাবত-ভূপ ॥ 

সহজ রমণী বাজাব ছুলালী 

মম আজ্ঞাকাবী, চরণ মেবে। 

তোমা সম ৰপে নহে কোন জন, 

তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে ॥ 

চল চল ধনি * আমাব মন্দিরে 

আজি খোষ বোজ স্থখের দিন । 

এ ভাবত ভূমে কি আছে কামন! 
বলিও আমাবে, শৌধিব খণ ॥ 

এত বলি তবে রাজরাজপতি 

বলে মোহিনীবে ধরিল করে। 
যুখপতি বল সে ভূর্জবিটপে 

টুটিল কগ্ধন তাহার ভরে ॥ 



আঁকবব শাহেব খোঁষ রোজ । 

শুকাল বামার বদন নলিনী 

ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে ছুর্গে। 

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননি । 

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে ॥ 

ডাকে কালি কালি উৈববি করালি 

কৌবিকি কপালি কব মা ত্রাণ। 
" অর্পণে অম্বিকে চাযুক্রে চণ্ডিকে 

বিপদে বালিকে হাবায় প্রাণ ॥ 

মানুষের সাধ্য. নহে গো জননি 

এ ঘোঁব বিপদে বক্ষিতে লাজ । 

সমব-বঙ্গিণি অন্তব-ঘাতিনি 

এ অন্তবে নাঁশি, বাঁচাও আজ ॥ 
৪ 

বহুল পুণ্যেতে অনন্ত শুন্যেতে 

দেখিল বমণী, ভ্বলিছে আলে] 

হাসিছে বপসী নবীন! ষোড়শী 
মৃগেন্দ্র বহিনে, মুবতি কালো ॥ 

নবমুণ্ডমালা ছুলিছে উরসে 

বিজলি ঝলসে লোচন তিনে । 

দেখা দিয়া মাতা দিতেছে অভয় 

দেবতা সহায় সহাযহীনে ॥ 



আঁকবব শাহেব খোষ বোজ। ৬৫ 

আকাশের পটে নগেন্দ্র-নন্দিনী 

দেখিযা যুবতী প্রফুল্ল মুখ । 
হৃদি সরোবর পুলকে উছলে 

সাহসে ভরিল, নারীর বুক ॥ 

তুলিযা মস্তক গ্রীবা হেলাইল * 
দীড়াইল ধনী ভীষণ রাগে । 

নযনে অনল অধবেতে ঘ্বণা 
বলিতে লাগিল মৃপেৰ আগে ॥ 

ছিছি ছিছি ছিছি " তুমি হে সম্রাট, 
এই কি তোমাঁব বাঁজধরম । 

কুলবধূছলে গুহেতে আনিয! 
বলে ধব তাবে নাহি শরম ॥ 

বহু বাজ্য তুমি _. বলেতে লুটিলে, 

বহু বীর নাশি বলাও বার । 

বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ - 

বমণীর চক্ষে বহাযে নীর ? 

পরবাহুবলে * পবরাজ্য হর, 

পরনাবী হব করিয়ে চুরি । 

আজি নারী হাতে হারাবে জীবন 

ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি ॥ 



গর আমাকবব শাহেব খোব বোকজ । 

জয় মল্পবীরে ছলেতে বধিলে 

ছলেতে লুটিলে চাঁর চিতোব । 

নাবীপদাঘ্াতে আজি ঘুচাইব 
তব বীবপণা, ধরম চোঁব। 

এত,বলি বামা হাত ছাড়াইল 
বলেতে ধবল বাঁজাব অসি। 

" কাড়িযা লইযা, অসি ঘুবাইষা, 
মারিতে তুলিল, নববপসী ॥ 

ধন্য ধন্য বলি ঝঁজা বাখানিল 

এমন কখন দেখিনে নাবী | 
মানিতেছি ঘাট ধন্য সতা তুমি 

রাখ তববাবি » মানিন্ন হাবি ॥ 

৫ 

হাসিব! বপসা নামাইল অসি, 

বলে মহাবাঁজ এ বড বস। 

নহণীর বণে হাবি মান তুমি 

পৃথিবী পতিব বাঁড়িল যশ ॥ 
ছুলাষে কুগুল,  অধবে অঞ্চল, 

হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে । 

, বলে মহ্হাবীব, এই বলে ভূমি 

পমশীবে বল কবিতে এলে 



আকবব শীহেব খোষ বোজ। 5৭ 
সিস্ট াাাীীশিশীীশী্ীশিশিিিশীশীেশিি টিটি 

পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ, 

সেই প্রাণে বাঁচে, বলে হে সবে। 
আজি পুরথথীনাথ আমাৰ চবণে 

প্রাণ ভিক্ষা লও, বাচিবে তবে ॥ 

যোডো হাত দ্রুটো, দাঁতে কব ক্মুউ। 

কবহ শপথ ভাবতপ্রত ৷ 

শপথ করহ হিন্দুললনাঁব 
হেন অপমান না হবে কড়ু ॥ 

তুমি না কবিবে, "রাঁজ্যেতে না দিবে 

হইতে কখন এ হেন দোষ । 

হিন্দুললনাবে যে দিবে লাঞ্ছনা 

তাহাব উপবে কবিবে বোষ ॥ 

শপথ কবিল, ' পবশিষে অসি, 

নাবী আজ্ঞামত ভাবত প্রভূ । 

তামাব বাজ্যেতে হিন্দুললনীর 

হেন অপমান না হবে কু ॥ 

কলে শুন ধনি হইযাছি প্রীত 

দেখিয়া তোমাৰ মাহস বল। 
যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি. 

পুরাব রাঁসনা, ছাড়িযা,ছল ॥ 



৬৮ আকবব শাহেব খোষ বোৌজ । 

এই তরবারি দিন হে তোমারে 

হীবক খচিত ইহাব কোষ । 
বীববাল! তুমি তোমার সে যোগ্য 

না বাখিও মনে আমাব দোষ ॥ 

অূুজি হতে তোমা ভগিনী বলিন্ু। 

ভাই তব জমি ভাবিও মনে । 
যা থাকে বাসনা * মাগি লও বর 

যা চাঁহিবে তাই দিব এখনে ॥ 
তুষ্ট হযে সতী : বলে ভাই তুমি 

সম্প্রীত হইনু তোমার ভাষে। 
ভিক্ষা যদি দিবা দেখাইয! দাও 

নির্গমেব পথ, যাইব বাসে ॥ 
দেখাইল পথ, আগ্ননি রাজন 
বাহিবিল সতী, সে পুবী হতে। 

সবে বল জব, হিন্দুকন্যা জয, 
হিন্দুমতি থাক্ ধর্ম্দের পথে ॥ 

বাজপুবী মাঝে, কি ন্কুন্দর আজি 

বসেছে বাজার রসের ঠাট ৷ 

রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে 
লেগেছে রমণী কপের হাটি ॥ 



আকবর শাহেব খোষ বোজ। ডন 

ফুলের তোরণ ফুল আবরণ 

ফুলের স্তত্তেতে ফুলের মাল] । 
ফুলের দোকান ফুলেব নিশান, 

ফুলের বিছান৷ ফুলের ডাল! ॥ 
নবমীর ষাঁদ.. ববষে চক্তরিকা 

লাখে লাখে দীপ উজলি স্বলে। 

দোকানে দোকানে * কুলবালাগণে 
ঝলসে কটাক্ষ হাঁসিয়৷ ছলে ॥ 

এ হতে সুন্দর, রমণী ধরম, 

আধ্যনাবী ধর্ম, সতীত্ব ব্রত । 

জয আর্য নামে, আজ(ও) আধ্যধামে 

আধ্্যধন্ম রাখে রমণী যত ॥ 

জয় আধ্যকন্যাঠ এ ভুবনে ধন্যাঃ 

ভাবতেব আলো, ঘোব আঁধারে । 

হায কি কাবণে,  আধ্্যপুভ্ত্রগণে 

আর্ত্যেব ধরম রাখিতে নাবে ॥ 



১৬ 
সি 

মন এবং সুখ । 

টা 

এই মধুমাসে,  মপুব বাতাসে, 
শোন লে! মধুব বাঁশী । 

এই মধু বনে, শ্রীমধুদুদনে, 

দেখলে। সকলে আসি ॥ 

মধুর মে গাষ, মধুব বাজাঁষ, 

মধুব মধুব ভাষে। 

মধুব আদবে, মধুব অধবে, 

মধুর মধুব হাসে ॥ 

মধুব শ্যামল, বদন কমল, 

মধুব চাহনি তায । 

কনক নুপুব, মধুকব যেন, 

মধুব বাজিছে পাঁষ ॥ 



মন এবং স্বখ। ৭5 

মধুব ইঙ্গিতে, আমার সঙ্গেতে, 

কহিল মধুব বাণী? 
সে অবধি চিতে, মাধুবি হেবিতে, 

ধৈর্য নাহিক মানি ॥ 
এ স্থখ রঙ্গেতে পবলো অঙ্গেতে 

মধুর চিকণ বাস। 

তুলি মধুফুল, পব*কানে দল, 

পুরাও মনেব আশ ॥ 

গাখি মধুমালা, পব গোপবালা 

হাসলো মধুব হাসি। 

চল যথা বাজে, বমুনাব কুলে, 

শ্যামেব মোহন কাশী ॥ 
চে 

চল ঘথ। বাজে, যমুনা কূলে 

ধীবে ধারে ধীবে বাশী | 

ধীবে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদনি, 
স্থল জল পরকাশি ॥ 

ধীবে ধীবে নাই, চল ধীরে যাই, 

ধীরে বীবে ফেল পদ, 

ধীবে ধীবে শুন, নাদিছে যমুনা, 

কল কল গদ গদ ॥ 

চু 



মন এবং সুখ । 

ধীরে ধীবে জলে, রাজহংস চলে, 

ধীরে ধীরে ভাঁসে ফুল। 

ধীবে ধীরে বাধু। বহিছে কাননে, 
দোলায়ে আমার ছুল ॥ 

ধীরে যাবি তথা, ধীরে কৰি কথা, 
বাখিবি দোহার মান । 

বীবে ধীবে তাঁব : বাঁশীটা কাড়িবি, 

ধীবেতে পুবিবি তান । 
ধীবে শ্যাম নীম, বাশীতে বলিবি, 

শুনিব কেমন বাজে । 

ধাবে ধীরে চূড়া কাঁড়িযে পবিবি, 
দেখিব কেমন সাজে ॥ 

ধীবে বনমালা, গলাতে দোলাবি, 

দেখিব কেমন দোলে । 

ধীবে ধীবে তাৰ, মন করি ছুরি, 
লইযা আমিবি চলে ॥ 

শুন মোব মন মধুবে মধুরে, 

জীবন ববহু চাষ! 

ধীরে ধীবে ধীবে, পরব স্থপথে, 

নিজ গতি দেখ তাষ ॥ 



মন এবং সুখ । 

এ সংসার ব্রজ, কৃষ্ণ তাহে স্থখ, 

মন তুমি ব্রজনীরী। 

নিতি নিতি তার, বংশীরব শুনি, 

হতে চাও অভিসারী ॥ 
যাও যাবে মন, কিন্ত দেখ যেন, 

একাকী যেও না বঙ্গে,। 
মাধুর্য ধৈরয,  সইচবী ছুই, 

বেখ আপনার সঙ্গে ॥ 

ধীবে ধীবে ধীবে, *কাল নদীতীবে, 

ধবম কদন্ব তলে । 

মধুব স্তন্দব, ভ্খ নটবব, 

তজ মন কুতৃহলে ॥ 



সপ াপ শপশাশীশীিসপিশিপ। ১০০৭৮ পাপা 

জলে ফুল। 
শা পাশলিউিখুসক্টীলালিতী শি 

১ 

কে ভাসাল জলে তোবে কানন স্রন্দবি। 

বমিষা পল্লপবাঁনে, ফটেছিলে কোন বলে, 

নাঁচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি ? 

কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখাৰ মগ্জবী 7 

নু 

কে আনিল তোবে ফুল, তরঙ্গিণী-তীবে ? 

কাহাব কুলেব বালা, আনিষা ফুলেব ডালা, 

ফুলেব আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে ? 

ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাদে ধীবে । 



জলে ফুল। ৭৫ 

তু 

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তাঁর৷ ॥ 

কিন্বা কাদম্ঘিনী গাঁষ,।. যেন বিহঙ্গিনী প্রাষ, 
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নাবী পথহারা ; 
কোঁথায চলেছ ধরি, তবঙ্গিণীধার! ?, 

৪ 

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে ! 
তবঙ্গেব রাশি বাশি, হাসিষ! বিকট হাঁসি, 

তাড়াতাড়ি কবি তোরে খেলে কুতৃহলে ? 

কে ভানাল তোবে ফুল কাল নদীজলে ! 
৫ 

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোবে । 

কাল আোতে তোর্/(ই) মত, ভাসি আমি অবিবত, 
কে ফেলেছে মৌবে এই তবঙ্গেব ঘোবে ? 
ফেলিছে ভুলিছে কভু, আছাঁড়িছে জোবে ৷ 

শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল । 
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে,ঘুবি আমি আ্রোতে পড্যে, 

আশার আবর্ত বেড়ে, নাছ পাই কুল। 
তোরই মত মামি ফুল, তরঙ্গে জীকুল। * 



৭ জলে ফুল । 

ণ 

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে । 
কেহ না ধবিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে, 

অনন্ত নাগবে তুই, মিশাইবি শেষে | 
চল থাই ছুই জনে অনন্ত উদ্দেশে । 



(সমবেত বাঙ্গালিদ্দিগেব সত দেখিয। ) 

১ 

এক বঙ্গভূমেজনম সবাব, 

এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানেব সঞ্চার, 

এক দুঃখে সবে কবি হাহাকাব, 

ভাই ভাই সবে, কাঁদবে ভাই। 

এক শোকে শীর্ণ সবাঁব শবীব, 

এক শোকে বয, নযনেব নীর, 

এক অপমানে সবে নত”শির, 

অধম বাঙ্গালি মোবা সবাই ॥ 



৭৮ 

নাহি ইতিরৃত্ নাহিক গৌবব, 

নাহি আশ! কিছু নাহিক বৈভব, 
বাঙ্গালির নামে কবে ছিছি রব, 

"কোমল স্বভাব, কোমল দেহ। 

কোমল করেতে ধৰ কমলিনী, 
€কামল শব্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী, 

কোমল শবীর, কোমল যামিনী 

কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ ॥ 

৩ 

শিথিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকাব । 

“ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও? ভিক্ষা! দাঁও।”সাব 

দেহি দেহি দেহ বল বার বার 
না পেলে গালি দাও মিছামিছি । 

দানেব অযোগ্য চাও তবু দান, 

মানের অযোগ্য চাও তবু মান, 

বাঁচিতে অযোগ্য, রাখ তবু প্রা 

ছিছি ছিছি ছিছি।'ছিছিছিছিছি' 



ভাই ভাই। 

৪ 

কাব উপকার কবেছ সংসারে ? 

কোন্ ইতিহাসে তব নাম কৰে? 
কোন্ বৈজ্ঞানিক*বাঙ্গালিব ঘবে ? 

কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয় ? 

কোন্ বাজ্য ভুমি শাসিধাছ ভাল ? 

কোন্ মারাঁথনে ধরিযাছ ঢাল ? 
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল 

অবণ্য, অবণ্য অরণ্যময ॥ 

কে মিলাঁল অজি এ চাদের হাঁট ? 

কে খুলিল আজি মনেব কপাট £ 

পড়াইব আজি এ ছুঃখেব পাঠ, 

শুন ছি ছি রব, বাঙ্গালি নাষে, 

যুবোপে মার্কিনে ছিছি ছিছি বলে, 

শুন ছিছি রব, হিমালয় তলে, 

শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে, 

স্বদেশে, বিদেশে, নগবে*্গ্রামে ॥ 



৮০ ভাই ভাই। 

তি 

কি কাজ বহিযা এ ছার জীবনে, 
কি কাজ বাখিয়া এ নাম ভুবনে, 

কলঙ্ক থাকিতে ক্রি ভয মবণে ? 

- চল সবে মরি পশিষা! জলে । 

গলে গলে রি, চল সবে মবি, 

সাবি সারি সাবি, চল সবে মরি, 

শীতল সলিলে এ জ্বালা পাশবি, 

লুকাই এ মাম, সাগব তলে ॥ 



দুর্গোৎসব ।*% 

পেশা ও পসপ ও পা পশপস্পিশ্প 

চি 

ন 

বর্ষে বর্ষে এদো যাও এ বাঙ্গালা ধামে 

কে তুমি ষোড়শী কনা, ম্বগেন্দ্রবাহিনি ? 

চিনিযাছি তোবে ছুর্গে, তুমি নাকি ভব ছুর্গে, 

দুর্গতিব'একমাত্র সংহাবকাবিণী ॥ 
মাটি দিযে গড়িযাছি, কত গেল খড় কাছি, 

ত্রজিবাবে জগতের স্থজনকারিণী। . 

গড়ে পিটে হলো খাঁড়া, বাজা ভাই ঢোলকাড়া, 
কুমারের হাতে গড়া এ দীনতারিণী । 
বাজা-ঠমকি ঠমকি ঠিকি) খিনিকি বঝিনিকি ঠিনি ॥ 

ক এই কাব্যে ছনের নিয়ম পুনঃ পুনঃ নাত হইয়াছে-ব্যাকরণের 
ত কথাই নাই।--লেখকণ 



৮৯ হুর্গোৎ্সব। 

চি 

কি সাঁজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে ! 

এদেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে ? 
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে আপনি তাই পরিলে, 

কেন ম৷ রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভূলালে ? 

ভাবত রতন খনি, রতন কাঞ্চন মণি, 

সেকালে এদেশে মাতা, কত ন ছডাঁলে ? 

বীর ভোগ্যা বস্ন্ধবা, আজি তুমি বাঙ্গতা পবা, 
ছেঁ'ড়া ধুতি বিপু করা,'ছেলেব কপালে ? 

তবে-_বাঁজ। ভাই ঢোল কাশি মধুব খেমট। তালে ॥ 

৩ 

কাবে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্তরঙ্গিণি 

কি শোভ] হযেছে আজি, €দেখরে সবাব । 

আমি বেট! লক্ষমীছাঁড়া, আমাব ঘরে লক্ষ্মী খাঁড়া, 

ঘবে হতে খাই তাড়া, ঘবখবচ মাই ॥ 

হযেছিণ হাতে খড়ি, ছাপাব কাগজ পড়ি, 

সবস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই? 

করে। না! মা বাড়াবাড়ি, তোমাষ আমাষ ছাড়াছাড়ি, 

চডেনা ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই। 
তাক তাকাধনাক ধিনাক বাজনা বাজাবে ভাই ॥ 



দুর্গোৎসব । 

৪ 

দশতুজে দশাযুধ কেন মীতা ধব ? 
কেন মাতা! চাপিয়াছ সিংহটার ঘাঁড়ে 

ছুবি দেখে ভষ পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই, 
ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাড়ে । 

দিংহ চড়া ভাল নয়, দাত দেখে পাই ভষ, 
প্রীণ যেন খাবি খায, পাছে লাফ ছাডে, 

আছে ঘবে বাঁধা গাই, চড়তে হয চড় তাই, 

তাঁও কিছু ভয পাই পাছে সিঙ্গ নাড়ে । 

সিংহ পুষ্ঠে মেষেব পাঁ। দেখে কীপি হাডে হাঁড়ে॥ 
৫ 

তোমাঁব বাপেব্ কাধে_নগেন্দ্রের ঘাডে 

তুঙ্গ শুঙ্গোপবে সিপহ__দেখ গিরিবালে । 
শিমল! পাহাডে ধ্বজা, উড়াষ কৰিষা মজা, 

পিতৃপহ বন্দী আছ, হধ্যক্ষেব জালে । 

তুমি যাবে কপাকব, নেই হয ভাগ্যধব--- 
সিংহেরে চবণ দিঘে কতই বাড়ালে । 

জনমি ত্রা্ধণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে 

আমি পূজে পাদপদ্ম পড়িনু আড়ালে! 

কটি মাখন খাব মাগো । আলোচাল ছাড়ালে । 



৮৪ ভর্গোঘসব । 

এই শুন পুন? বাজে মজাইয়া মন, 

সিংহের গভীর ক, ইংরেজ কামান ' 
ছুড়ুম ছুড়ম ছুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম, 

ছুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ । 

ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া ধৃতি, জলে ফেলে খুঙ্গী পুথি, 
সীহেব সাজিব আজ ব্রাক্মীণ সন্তান । 

লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্ভে মটন খাই, 

দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান । 
সৌলা-টুপি মাথায দিষে পাব জগতে সম্মান ॥ 

৭ 

এনেছ মা! বিদ্ব-হবে কিসের কাবণে € 

বিদ্বময় এ বাঙ্গীলা, তাকি আছে মনে ? 

এনেছ মা শক্তিধবে, দেখি কত শক্তি ধবে ? 

মেরেছ ম। বাবে বারে দুক্টান্তবগণে, 
নেবেছে তাবকান্থুর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর, 
মার দেখি ক্ষুধান্থব, সমাজের রণে £ 

অস্থরে করিষা ফেব, মায়ে পোয়ে মারূলে ঢেব, 

মাব দেখি এ অস্থরে, ধরি ও চরণে ॥ 

তখন--“কত নাচ গো রণে।”বালাব প্রফুল্ল মনে ॥ 



তোমার মহিম। মাতি। বুঝিতে নারিনু, 

কিসেব লাগিষে আন কাল বিষধবে ? 

ঘরে পবে বিষধব, বিষে বঙ্গ জব জ্বব, 

আবার এ অজগব দেখাও কিন্কবে ? 

হই ম! পবেব দাস, বাপি আটি*কেটে ঘাস, 

নাহিক ছাডি নিশ্বাস কালসাপ ওবে। 

নিতি নিতি অপমান, বিষে জ্বব জ্বর প্রাণ, 

কেত বিষ ক মাঝে, নীলকঞ্ ধবে £ 

বিষের স্বালাষ সদ প্রাণ ছট ফট করে । 

৯ 

দুর্গা দুর্গা বল ভাই ভ্ুর্গা পুজা এলে! 

পুর্তিষ! কলাব তেড় সাজাও তোবণ । 

বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল, 

এবাব হৃদয খুলে পুজিব চবণ ॥ 

বাজ! ভাই ঢাক ঢোল, কাড়ানাগবা গগুগোল, 

দেব ভাই পাঁটাৰ ঝোল, সোনাব ববণ ॥ 

স্যায়রত্ব এসো সাজি, প্রতিপন্ধ হল আজি, 

জাগাঁও দেখি চণ্ডীরে বসাষে বোধন? 
৮ 



৮৬ ছর্গোৎসব । 

১৪ 

যা দেবী সর্ববভূতেষু-_ছাঁয়া ৰপ ধবে। 

কি পুথি পড়িলে বিপ্র। কাদিল হদঘ ! 

সর্বভূতে সেই ছায়া! হইল পবিত্র কয়া, 

ঘুচিবে সংসার মাঁধা, যদি তাই হয় ॥ 

আবার কি শুনি কথা! শক্তি নাকি যথা তথা ? 

যা দেবী সর্ববভূতেঘু, শক্তি দূপে রয়? 
বাঙ্গালি ভূতেব দেহ-_ শক্তি তনা দেখে কেহ , 

ছিলে যদি শক্তি রূপে, " কেন হলে লঘ * 

আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ! জষ মা চণ্তীব জয' 

৯১৯ 

পবিল এ বঙ্গ বাসী, নূতন বসন, 

জীবন্ত কুম্তম সজ্জা, যেন বা ধরাষ। 

কেহ ব আপনি পবে, কেহ বা পবাঁষ পবে, 

যে ষাহারে ভালবাসে, সে তাবে সাজাব। 

বাজাবেতে হুড়াহুড়ি, আঁপিসেতে তাড়াতাড়ি 

লুচি মণ্ড! ছড়াছড়ি ভাত কেবা খা ? 

সখের বড় বাডাবাঁড়ি, টাঁকাব বেল ভাড়ার্ভীড়ি 

এই দশা ত সকল "বাড়ী, দোধিব বা কায? 

বর্ষে বর্ষে ভূগি মাগো, বড়ই টাকার দাষ ! 
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হাহাঁকার বঙ্গদেশে, টাঁকাব স্বালায় । 

তুমি এলে শুভস্করি ! বাডে আরো দায। 

কেন এসো। কেন যাও, , কেন চাল, কলা খাও, 

তোমাব প্রমাদে ঘদ্দি টাকা না কুলায় |, 
তুমি ধর্ম তুমি অর্থ, তাব বুঝি এই অর্থ, 
তুমি মা টাক। বপিণী, 'ধরম-টাকায় । 

টাকা কাম: টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ 

টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, ন্ৈলে প্রাণ যায । 

টাকা ভক্তি টাকা মতি, টাকা মুক্তি, টাকা গতি, 
নাজানি ভকতিস্ততি, নমামি টাকাষ ? 

হু! টাকা যে! টাকা দেবি, মবি যেন টাকা! সেবি, 

অন্তিমকালে পাই ম! যেন কপার চাকা ? 

তুমিই বিঞুঃর হস্তে স্থদর্শন চক্র, 
হে টাকে ! ইহ জগতে তুমিই স্তদর্শন |. 

শুন প্রভু কপষ্টাদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ, 

ঘরে এসে সোনাঁর টাদ, দাও দরশন ॥ 

আমরি কি হেবি শোভা ছেলে পবুড়ার ঘনোলোভা, 

হৃদে ধব বিবির মুণ্ড, লতায় বেন । 



৮৮ ছার্গীৎসব। 

তব ঝন্ ঝনু নাদে, হারিয! বেহাল] কীদে, 

তন্ুবা ম্ঙ্গ বীণ। কি ছার বাদন । 

পমিষ! মরম-মাঝে, নাঁবীকণ্ঠ স্বছু বাজে, 

তাও ছাব ভূমি যদি কর ঝন্ ঝন,! 
টাকা টাকা টাকা টাকা। বাক সতে এসোবে ধন। 

৯৪ 

তোর লাগি সর্ব্ত্যাগী, ওবে টাকা ধন। 

জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে । 
তেষাগিন্ু পিতা মাতা, , শক্রু যে ভগিনী ভ্রাতা, 

দেখি মারি জ্ঞাতি গোষ্টী, তোবে প্রাণ স্তপে 
বুঝিয। টাকাব মন্ত্র, ত্যজেছি যে ধর্ন্দ কর্ম, 

করেছি নবকে ঠাই, ঘোর কৃমিকৃপে ॥ 
ছুর্গে ছুর্গে ডাকি আজ, এ লোতে পড়ক বাজ ' 
অস্থবনাশিনি চণ্ডি, আষ চগ্ডি পে! 

এ অস্থবে নাশ মাত? শুস্তে নাশিলে যেরূপে 

৯১৫ 

এসো এসে! জগন্মীতা, জগদ্ধাত্রী উমে । 

হিসাব নিকাঁশ আমি, কবি তব সঙ্গে । 

আজি পুর্ণ বাবমাস, পুর্ণ হলো কোন আশ ? 
আবার পুজিব তোমা, কিসের প্রসঙ্গে ? 
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সেই ত কঠিন মাঁটি, দিবা বাত্রি হুখে হাঁটি, 
মেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি, গীড়িতেছে অঙ্গে । 

কি জন্য গেল বা বর্ষ? বাঁড়িয়াছে কোন হর্ষ ? 

মিছামিছি আযুঃক্ষষ, কালের ভ্রভঙ্গে | 

বর্ষ কেন গণি তবে, কেন তুমি এস ভবে, 
পিঞ্তব যন্ত্রণা সবে, বনের বিহ্ল্সে ? 

ভাঙ্গ ম! দেহ-পিগুর । স্উড়িব মনের রঙ্গে । 

১৬ 

ওই শুন বাজিতেছে গুমু গাম্ গুম 
ঢাক ঢোল কাড়া! কাঁশি, নৌবত নাগবা । 

প্রভাত সপ্তমী নিশী, নেষেছে শঙ্কবী পিশী, 

রাধিবে ভোগেব রামা, হীডি মাল শা ভব! । 

কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজাযেছি ডাল ছোলা, 
মোচা কুমড়া আলু বেগুন, আছে কীডি কব! ॥ 

আব মা চাও বাকি? মট্কিভবা আছে ঘি. 

মিহিদান। সীতাভোগ, লুচিমনোহবা 

আজ এ পাহাড়ে মেষের, ভাল কব্যে পেট ভবা । 

১৭ 

আব কি খাইবে মাত * ছাগলেব মুণ্ড ? 

রুধিরে প্রবৃত্তি ৫কন হে শান্তিৰপিনি। 



৯০ দুর্গোৎসব 1 

তুমি গো ম! জগম্মীতা, তুমি খাবে কার মাঁথ! ? 
তুমি দেহ তুমি আত্ম! 'সংসারব্যাপিনি ! 

তুমি কাব কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার ? 

ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্ববসংহারিণি ? 

কবি তোমাষ কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি, 

বলি দিব সখ দুঃখ, চিভৰৃভি জিনি ; 

“ছ্য/ভাং ড্যাড্যাং ভ্যাঁং ত্যাং। নাচ গো! বণরঙ্গিণি | 
৯৮ 

ছয বিপু বলি দিব, শক্তিব চবণে 
এঁশিকী মানসী শক্তি ' তীব্র জ্যোতির্ময়ি 
বলি ত দিষাছি সখ, এখন বলি দিব দুখ, 

শক্তিতে ইন্ড্রি জিনি হইব বিজযী । 

এ শক্তি দিতে কি পাব? * টসে তবে পাটা মার, 
প্রণমামি মহামাযে তুমি ব্রহ্মমষী | 

নৈলে তুমি মাটির টিপি, দশমীতে গল! টিপি, 

তোনাব ভাসিয়ে গাজ। টিপি, সিদ্ধি রস্ত কই। 
এটুকু মা ভাল দেখি, পৃজি তোমায, স্বগ্য়ি! 

১৪৯ 

মন বোতলে ভক্তি-ধেনে রাখিয়াছি তাবা, 

এটেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার গলাতে । 



ছুর্গোঘসব । ৯১ 

শিখিয়াছি লেখা পড়া, দেবতায় মেজাজ কড়া, 

হুইযাঁছি আধ পোড়া, সংসার জ্বালাতে । 

সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীর নথনাড়া, 

ঝণে করুলে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে ৷ 

তাতে আবার ভূমি এলে, টাকার হিসাব না করিলে, 
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসাব লীলাতে ? 

বোতলে এ“টেছি ছিপি! পাব কি তুমি খোলাতে”? 
রহ 

কাজ নাই সে কথাষ ).পুজ! কর সবে । 

'দেশেব উৎমব এ যে ঠেলিতে কে পাবে? 
কব সবে গণ্ডগোল, দাও গোলে হবি বোল, 

সাপুটি পাঁটাব ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে-_ 
যাত্রাব লেগেছে ধুম, ছেলে বুড়ার নাহি ঘুম, 

দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গেব সংসাবে। 

দেখ না বাজন। বাজে, দেখ ন! রমণী সাঁজে, 

কুম্থমিত তক যেন কাতাবে কাতারে 1 « 

তবু ত এনেছ স্তখ মাতা বঙ্গ-কাবাগাবে । 

চে 

বর্ষে বর্ষে এসো মাগো, খাও লুচি পাটা, 

ছোলা! কল! কন ঘেঁচু যা যোটে কপালে, 



৯২ ছুর্গোৎসব। 

যে হলে! দেশের দশ, নাই বড় সে ভরসা, 

আসবে যাবে খাবে নেবে, সম্বংসব কালে । 

তুমি খাও কলা মূলো, তোমাব সন্তান গুলো, 

মারিতেছে ব্রাণ্ডি পাণি, মুরগী পালে পালে । 

দীন কবি আমি মাতা, - পাতিষা আঙ্গট পাতা, 

তোমাব প্রসাদ খাই, ঘ্ত আলো! চালে ॥ 

প্রলীদ প্রসীদ চর্গে, প্রনীদ নগেক্দ্র বালে! 



রাজার উপর রাজা |*" 

গাছ পঁতিলাম ফলে আশাষ, 

পেলাম কেবল কাটা । 

স্তখেব আশাষ বিবাহ করিলাম 

পেলাম কেবল ঝাঁট। ॥ 

বাসের জন্য ঘব কবিলাম 

ঘব গেল পুড়ে 

বুডা বযসেব জন্য পুজি কবিলাম 

সব গেল উড়ে ॥ 

চাকুরির জন্যে বিদ্যা করিলাম, 

ঘটিল উমেদাবি 
যশের জন্য কীর্তি করিলাম 

ঘটিল টিটকানি ॥ 
* বথাথ “গদ্য পদ্য।” কেননা, পদদোর কোন চন্দ নাই। 



নম বাজাব উপব বাজ।। 

স্বদ্রের জন্য কর্জ দিলাম, 

আসল গেল মাবা। 

প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম, 
শেষে কেদে সাবা ॥ 

ধানেব জন্য মাঠ চসিলাম 
হলো খড় কুটো। 

পারের জন্য নৌকা করিলাম, 

নৌকা হলো ফুটো ॥ 

লাভের জন্য ব্যবসা .করিলাম, 
সব লহন! বাকি। 

সেটাম দিয়া আদালত করিলাম, 

ভিক্রীব বেলায ফাঁকি ॥ 

তবে আব কেন ভাই, বেড়াও ঘুবে, 

বেড়ে ভবের হাট । 

ঘু্ণী জলে নৌকা যেমন, ঝড়েব কুটো, 
জ্বলন্ত আগুণেব কাঠ ॥ 

মুখে বল হবি নাম ভাই, 
হৃদে ভাব হরি ! 

এ ব্যবসায় লোকপান নেই ভাই, 

এসো লাভে ঘর ভরি। 



বাঁজাব উপব বাজা | ৯ 

এক গুণেতে শত লাভ, 

শত গুণে হাজার । 
হাজাবেতে লক্ষ লাভ, 

ভারি ফেলাও কাববার্ ॥ 

ভ[ই বল হরি, হরি বোল, 

ভাঙ্গ ভবেব হাট ' 

বাজাব উপর হওগে রাজা 

লাট সাহেবের লাট ॥ 



মেঘ । 

আমি বৃষ্টি কবিব না। কেন কৃষ্টি করিব 7 
বৃষ্টি করিযা আমাব কি সখ ? বৃষ্টি কবিলে তোমা- 
দেব সুখ আছে । তোমাদেব সুখে আমাব প্রযো- 

জন কি? 

দেখ, আমার কি যন্ত্রণা নাই? এই দাঁকণ 

বিদ্যুদগ্সি আমি অহবহ হৃদযে ধাঁবণ কবিতেছি। 

আমাব হৃদযে সেই স্থহাসিনীব উদয দেখিষ! 

তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয, কিন্তু ইহার স্পর্শ 
মাত্রে তোমরা দগ্ধ হও। সেই অগ্নি আমি হৃদযে 

ধরি ! আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন হৃদযে 

কবে 2 

দেখ, বাধু আমীকে সর্ববদ! অস্থির কবিতেছে। 



মেঘ । ৯৭ 
ল্পাপ্পেস্প্পপস্ পপি শিস শাপাস্পাীশি শাটার ীশীপ্পরীীী্টিট টিটি 

বায়ু দিগ্বিদিগ্ বোধ নাই, সকল দিক হইতে বহি- 
তেছে। আমি যাই 'জলভারগুর, তাই বায়ু 
আমাকে উড়াইতে পারে না । 

তোমবা ভয করিও না, আমি এখনই বৃষ্টি 
কদ্িতেছি-_পৃথিবী শম্তশীলিনী হইবে । আমার 
পূজা দিও | | 

আমার গর্জন অন্তি ভযাঁনব--তোমবা তয় 

পাইও না। *আমি যখন মন্দগন্ভীর গর্জন কবি, 

বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত কুরিষা, শিখিকুলকে নাঁচা- 

ইযা, ম্বৃদু গন্তীব গঞ্জন কবি, তখন ইন্ড্রেব হুদযে 

মন্দাৰ মালা ছুলিষা উঠে নন্দসুন্রশীর্ষকে শিখিপুচ্ছ 

কীপিষা উঠে, পর্নদতগুহাষ মুখবা প্রতিধ্বনি 

হাসিয়া উঠে। আব বৃত্র নিপাঁত কালে, বজ্ঞ 
সহাঁষ হুইয! যে গর্জন কবিষাছিলাম সে গর্জন 

শুনিতে চাহিও না__-ভষ পাঁইবে। 

বৃষ্টি করিব বৈকি £ দেখ কত নবফুখিক!-দাম 
আমাঁব জলকণাঁর আশায উর্ধমুখী হইয়া আছে। 
তাহাদ্িগেব শুজ, হৃবাসিত বদন মগ্ডলে শ্বচ্ছ 

বাবিনিষেক, আমি না কবিলে কে করে? 
বৃষ্টি করিব.বৈকি? দেখ তটিনী*কুলেব €দহেব 



৯৮ মেঘ । 

এখনও পুষ্টি হয় নাই। তাহার! যে আমার প্রেবিত 
বাবিরাশি প্রাপ্ত হুইয়া, পরিপুর্ণ হৃদযে, হাসিষা 

হাঁপিষা, নাচিয়! নাচিয়া, কল কল শব্দে উভয় কুল 

প্রতিহত কবিষা, অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হই- 
তেছে, ইহা দেখিযা কাহার না বর্ধিতে সাধ করে ? 

আমি বৃষ্টি কবিব না। দেখ, এ পাপিষ্ঠা 
স্বীলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে 

কলপা পুবিযা তুলিষা লইযা বাইতেছে, এবং 

“পোঁড দেবতা একটু ধবন কর না” বলিযা আমা- 
কেই গালি দিতেছে । আমি বৃষ্টি করিব না । 

দেখ বৃষকেব ঘবে জল পড়িতেছে বলিয়৷ 

আঁমায গালি দিতেছে । নহিলে সে কৃষক কেন? 

আমাৰ ভল না পাইলে তাহার চাস হইত না 

আমি তাহাব জীাবনদাত] । ভদ্র, আমি বৃষ্টি 

কবিব না। 

সেই.কথাটি মনে পড়িল, 

মন্দং মন্দ" নুদতি পবনশ্চানুকুলে। বথা ত্বাং 

বামষ্চাঁষংং নদতি মধুরশ্চাতকান্তে সগব্বঃ 

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক সেখানে 

্গুমি বৃষ্টি কবিব না কৈন? 



মেঘ। ৯৯ 

আমার ভাষা! শেলি বুবিযাঁছিল। যখন বলি 
1 0108 0551) 5170%1675 চা 1106 00179600610 01১, 

তখন সে গম্ভীর! বাণীর মনন শেলি নহিলে কে 

বুঝিবে” কেন জান? সে আমাব মত হৃদষে বিদ্যু- 

দগ্মিবহে। প্রতিভাই তাহাব বিদ্যুৎ । 

আমি অতি ভঘঙ্কর। যখন অন্ধকাবে কৃষণ- 

করাল রূপ ধাবণ কবি, তখন আমার ভ্রকুটি কক 

সহিতে পারে ?*এই আমাব হৃদষে কালাগ্নি বিদ্যুৎ 
তখন পলকে পলকে ঝলসিতে থাকে! আমাব 

নিঃশ্বাসে, স্থাবর, জঙ্গম উড়তে থাকে, আমাৰ 

রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয় । 

আবাব আমি কেমন মনোবম । যখন পশ্চিম 

গগনে, সন্ধ্যাকালে ,লোহিততাক্কবান্কে বিহাব 

কবিষা ত্বর্নতবঙ্গেব উপব ত্বর্ণ-তরগ্গ বিক্ষিপ্ত কবি, 

তখন কে না আমা দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্্া- 

পবিপ্রুত আকাশে মন্দ পবনে, আবোহণ করিযা 

কেমন মনোহব মূর্তি ধরিষা আমি বিচরণ কবি। 

শুন পুথিবীবামিগণ। আমি বড় স্থন্দব, তোমর! 

আমাকে স্থন্দর বলিও | রর 

আর একট! কুথা আছে, তাহা বগা! হইলেই, 



জি মেঘ। 
০ শশী ্শ্াীীশীশট শি শা ীশীশীশীশ্াীা শিট 

আমি বৃষ্টি করিতে যাই। পুথিবী-তলে একটা 
পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহবণ 
করিয়াছে । সে পর্বত গুহাষ বাঁস কবে, তাহাঁর 

নাম প্রতিধ্বনি । আমার সাড়া পাইলেই সে 

আপিষ! আমাব সঙ্গে আলাপ কবে । বোধ হুয 
আমা ভাল বাসে । আমিও তাহার আলাপে 

মুদ্ধ হইযাছি । তোমবা ৫কেহু সম্বন্ধ করিয়া আমাৰ 
সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার ? 



রূফি। 
চস 

চল নামি_ আষাঁট অসিষাছে--চল নামি। 

আমবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু, একা এক জনে 
যুথিকাঁকলিব শুক্ক মুখও ধুইতে পাবি নী_-মল্লি- 

কাব ক্ষুছ হৃদয ভরিতে পাবি না । কিন্তু আমবা 

সহজ সহত্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,__মনে 
কবিলে পৃথিবী ভাঁলাই। ক্ষুদ্র কে? 

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য । 
যাহাৰ এক্য নাই সেই তুচ্ছ । দেখ, ভাই সকল, 

কেহ একা নামিও না__অর্দপথে এ প্রচণ্ড ববিব 
কিরণে শুকাইয! "যাইবে_চল, সহজ্রে সহজে, 
লক্ষে লক্ষে, অর্ববদে অর্ধব,দে» এই বিশোধিত। 

পৃথিবী ভানাইব 



১০৯ বৃষ্টি। 

পৃথিবী ভাদাইব | পর্বতের মাতায চড়িয়া, 
তাঁহার গল! ধবিষা,বুকে প1 দিযা, পৃথিবীতে নামিব ; 
নির্ঝরপথে স্ফাঁটিক হইয! বাহির হুইব। নদী- 
কুলের শৃন্যহ্ৃদয় তরাইযা» তাহাদিগকে রূপেৰ 
বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইযা 

তরঙ্গেব উপব তবঙ্গ মারিযা)মহাঁবঙ্গে ক্রীড়া করিব। 

&সো, সবে নামি । 

কে যুদ্ধ দিবে__বাঁযু। ইস্! বাধুব ঘাঁড়ে 
চড়িয়া দেশ দেশান্তবে বেড়াইব। আমাদের এ 
বর্ধাযুদ্ধে বাযু ঘোড়া মাত্র; তাঁহার সাহায্য পাইলে 

স্থলে জলে এক কবি। তাহার সাহায্য পাইলে 
বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোঁত ষুখে করিষ। ধুইযা 

লইযা যাই। তাহাৰ ঘাড়ে চড়িযা, জান'ল1 দিয। 
লোকেব ঘরে ঢুকি । যুবতীৰ যত্বনিন্মিত শধ্যা 

ভিজ্ঞাইযা দিই-_্ুষুণ্তস্থন্দবীব গাষের উপব গা 
ঢালি। ব্বাযু। বাঁযু ত আমাদেব গোলাম । 

দেখ ভাই, কেহ একা নাঁমিও না -এঁক্যেই 

বল-_নহিলে আমরা কেহ নই। চল--আমর। 

দ্র বৃষ্টি বিন্দু-_কিন্তু পৃথিবী বাখিব। শম্তাক্ষেত্রে 
শশ্ক জন্মাইব-_মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা 



বৃষ্টি। ১০৩ 
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চালাইব__মনুষ্যেব বাণিজ্য ব্ণচিবে 1 ভূণ লত। 
বৃক্ষাদিব পুষ্টি কবিব--পশু পুক্ষী কীট পতঙ্গ 
বণচিবে। আমবা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দ্_-আমাদের সমান 
কে? আযবাই সংসাব বাখি। 

*তবে আয, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, 
নবনীল কাদন্বিনি। বৃষ্টিকুলপ্রপূতি । আয মা 
দিআগুলন্যাপিনি । সৌঘতেজঃসংহাঁবিণি। এসো, 

গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন কব, আমবা নামি! এসো 

ভগিনি স্বচাকভাসিনি চঞ্চলে ৷ রষ্টিকুলমুখ আলো! 
কব । আমবা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে 

নেচে, ভূতলে নামি । তুমি বৃত্রমন্্রভেদী বজ, 
তুমিও ডাঁক না--এ উৎসবে তোমাৰ মত বাজনা 
কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে * পড়, কিন্তু কেবল 

গর্ধেবোন্নতেব মস্তকেব উপব পড়িও। এই ক্ষুদ্র 
পবোপকাবী শস্তমধ্যে পডিও না-আমবা তাহা- 

দেব বাঁচাইতে বাইতেছি । ভাঁঙ্গ ত এই পর্ববত- 
শৃঙ্গ ভাঙ্গ; পোডাও ত এ উচ্চ দেবালযচুড়া 
পোৌঁড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না_-আমরা 

ক্ষুদ্রে--ক্ষুদ্রের জন্য আমাঁদেব বড় ব্যথ। | 

দেখ,দেখ, আমাদের দেখিয! পুখিবীর আহলাদ 



১০৪ বৃষ্টি । 

দেখ। গাছপাল! মাথা! নাঁড়িতেছে-*নদী ছুলিতেছে, 

ধান্যক্ষেত্র মাথা! নামাইয! প্রণাম করিতেছে-_চাসা 
চদিতেছে ছেলে ভিজিতেছে--কেবল বেনে বউ 

আমনী ও আমসত্ব লইয! পলাইতেছে। মর্ 

পাপিষ্ঠ।। দুই একখান! রেখে যা! না-__আমবা খাঁব। 
দে মাগিব কাপড় ভিজিযে দে। 

আমব। জাতিতে জল; কিন্তু বঙ্গ বব জানি। 

লোকেব চাল ফুটা কবিযা ঘবে উকি মারি--দম্প- 
তীর গৃহে ছাদ ফুটা করিষা টুদিই। যে পথে 

স্থন্দর বৌ জলের কলসী লইযা যাইবে, সেই পথে 
পিছল কবি! রাখি । মল্লিকার মধু ধুইযা! লইযা 
গিষা, ভ্রমরের অন্ন মারি । মুড়ি মুড়কির দেঁকান 
দেখিলে প্রায় ফলাঁৰ মাখিষা দিযা যাই। বামী 
চাঁকবাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রাঁষ তাঁহাৰ কাজ 

বাড়াইযা বাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয 

যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা 
কি কম পাত্র। তোমরা সবাই বল__আমরা রসিক। 

তা যাক্--আমাদেব বল ঘেখ। দেখ পর্বত 

কন্দর, দেশ প্রদেশ, ধুইয়া লইয়া, নৃতন দেশ 
' নিশ্মূণ করিক। বিশীর্ণা সৃত্রাকীরা তটিনীকে, 



বৃষ্টি । ১০৫ 

কুলগ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনস্ত- 
তবঙ্গিণী জলরাক্ষপী কবিব | কোন দেশেব মানুষ 

রাঁখিব-কোন দেশের মানুষ মাবিব-_কত জাহাজ 

বছিব, কত জাহাজ ডুবাইব--পৃথিবী ক্রলমষ কবিব 
_- অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র । আমাদেব মত ক্ষুদ্র 

কে ?গ আমাঁদেব মত বলবাঁন কে। 
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খদ্যোত। 

পপ 0 পু সপ 

খদ্যোত ষে কেন আম।দিগের উপহাসেব স্থল 

তাহ। আমি বুঝিতে পারি না । বোধ হয চন্দ্র 

সুর্ধ্যাদি বৃহ আলে(কাধাব সংসাঁবে আছে বলিযাই 
জোনাকির এত অপমান |. যেখানেই অল্পগুণ- 

বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস কবিতে হইবে, সেই 

খানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রষ গ্রহণ 

করেন । কিন্ত আমি দেখিতে পাই যে, জোনাকির 

অল্প হউক অধিক হউক কিছু আলো আঁছে--কই 
আমাদের ত কিছুই নাই । এই অন্ধকারে পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ কবিয়া! কাহাব পথ আলো! কবিলাম ? 
কে আমাকে “দেখিয়া, অন্ধকারে, ছুন্তরে, প্রান্তবেঃ 



খদ্যোত । ১০৭ 

দুর্দিনে, বিপদে, বিপাকে, বলিষাছে, এস ভাই, 

চল চল, এ দেখ আলো! অ্বলিতেছে,চল এ আলো 

দেখিষা! পথ চল 7 অন্ধকার । এ পৃথিবী ভাই বড 
অন্ধকাঁব। পথ চলিতে পাবি না । যখন চন্দ্র সূর্য্য 
থাকেঠিতখন পথ চলি-__-নহিলে পাবি না । তাবাগণ 

আকাশে উচিঘা, কিছু আলেো!.কবে বটে, কিন্তু 
ছুর্দিনে ত তাহাদেব দেখিতে পাই না । চন্দ্রসূর্ধ্যও' 
হৃদিনে-_ছুর্দিনে? ভুঃসমষে, যখন মেঘেব ঘটা, 

বিছ্্যতেব ছটা, একে বাত্রি, তাহাতে ঘোঁব বী, 

তখন কেহ না। মনুষ্যনিন্রিত ঘন্ত্রেব স্যাঘ তাহা- 

রাও বলে-_-“/054 £:9% %%772270 £%252 57515 / 

কেবল তুমি খদ্যোত,-ন্ষুদ্র, হীনভাঁস, দ্বণিত, 

সহজে হন্য, সর্বদা হত্ব_-তুমিই সেই অন্ধকাঁব 

দুর্দিনে বর্ধারৃষ্টিতে দেখা দাও | তুমিই অন্ধকাবে 
আলে! । আমি তোমাকে ভাল বাসি । 

আমি তোমায় ভাল বাসি, ফন না, তোমাঁব 

অল্প, অতি অল্প, আলো আছে-_আমিও মনে জানি 

আমারও অল্প, অতি'অল্প, আলো আছে - তুমিও 

অন্ধকাবে,আমিও ভাই, ঘোব অন্ধকীবে । অন্ধকারে 

সুখ নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে 'বৈড়াইয়াচছ 



চটি খদ্যোত। 

_তুমি বল দেখি? যখন নিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, 
বর্ধা হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাভিতেছে হইতেছে 
চন্দ্র নাঁই, তারা নাই, আকাশের নীলিম। নাই, 

পুথিবীব দীপ নাই- প্রস্ষটিত কুস্তমেব শোভা 
পর্য্যন্ত নাই-_কেবল অন্ধকার, অন্ধকার! কেবল 

অন্ধকাঁব আচ্ছে_-আঁর তুমি আঁচ--তখন,বল দেখি, 
অন্ধকাঁবে কি স্তখ নাই? সেই তপ্ত বৌন্দ্প্রদীপ্ত 
কর্কশ ম্পর্শপীভিত, কঠোব শব্দে শব্দাষমান অসহা 

ংসাঁবের পবিবর্তে, সংসাব আর তুমি! জগতে 

'অন্ধকাঁব ; আব মুদিত কামিনীকুম্রম জলনিষেক- 

তকণাধিত বুক্ষেব পাতাষ পাতীঁষ তৃমি। বল দেখি 

ভাই সুখ আছে কি না? 

আমি ত বলি আঁছে। নহিলে কি সাহসে, 

তুমি এ বন্যান্মকাঁবে, আঁি এই সামাজিক অন্ধকাবে 

এই ঘোব দ্ুন্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত 
কবিতে চেষ্টা কবিতাম” আঁচে--অন্ধকাবে মাতিযা 

আমোদ আছে । (কহ দেখিবে নাঁ-অন্ধকাবে 

তৃমি ৪15 অন্ধকীরে আমি জুলিব ; 
'অনেক ভ্বাস্গষ স্বলিব ৷ জীবনের তাঁৎপধ্য বুঝিতে 

'্নতি কঠিন-_অতি গু, অতি ভয়ঙ্কর-_ ক্ষুদ্র হইযা 



খদ্যোত । ১০৭৯ 

তুমি কেন জ্বল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি? 
তুমি তা ভাব কি ? আম ভাবি।, ভুমি যদি না৷ 
ভাব, তুমি স্থর্থী। আমি ভাবি-_-আমি অন্ত্খী । 
তুমিও কীট-__আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট-_ 

ভূমি” স্থখী,_€কান পাপে আমি অস্থখী ? তুমি 
ভাব কি? তুমি কেন জগৎসবিতী সূর্য্য হইলে না, 
এককালীন আকাশ ও সফুুদ্রের শোভ। যে স্ৃধাকর, 

কেন তাই হইলে না-_কেন গ্রহ উপগ্রহ ধুমকেতু 
নীহারিকা,_কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি 
হইলে, ভাব কি? যিনি, এ সকলকে ্যজন করি- 

যাছেন, তিনিই তোমাষ স্থজন করিযাছেন, িনিই 

উহাদিগকে আলোক দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে 

আলোক দিযাছেন-_-তিনি একের বেল! বড়ছাঁদে 

_-অন্যের বেলা ছোট হাঁদে, গড়িলেন কেন £ 
অন্ধকাঁবে, এত বেডাইলে, ভাবিয়। কিছু পাইফাঁছ 
কিঃ 

তুমি ভাব না ভাঁব, আমি ভাবি । আমি ভাবিয়া 

স্থিব করিয়াছি, যে বিধাতা তোমায় আমাষ কেবল 
অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো! 

একই--তোমার আলো ও সূর্যের উভয়ই জগ- 
১৬ 



টি থদ্যোত। 

দ্ীশ্ববপ্রেরিত--তবে তুমি কেবল বর্ধাব রাত্রের 
ক্ন্য ; আমি কেবল বধাব রাত্রের জন্য । এসো 

কাদি। 
এসো কাদি,_বর্ধার সঙ্গে, তোমার আমার 

সঙ্গে নিত্যু সম্বন্ধ কেন? আলোকময,নকষত্রপ্রোজ্জল 
বসন্তগগনে তোষার আমার স্থান নাই কেন? 

বসন্ত, চক্দ্রেব জন্য, হৃখীক জন্য, নিশ্চিন্তেব জন্য : 

_-বর্ধা তোমার জন্য, দ্ুঃখীর জন্য, আমাব জন্য | 

সেই জন্য কীদিতে চাহিতেছিলাম-_কিন্তু কাঁদিব 

না। যিনি তোমাব আমাব জন্য এই সংস।ব 
অন্ধকাবময কবিযাঁছেন, কাদিয। তাহাকে দোঁষ দিব 

না। যদি অন্ধকাবেব সঙ্গে তোমার আমার নিত্য 

সন্বন্ধই তাহাব ইচ্ছ,আইস অন্ধকাবই ভাল বাসি । 
আইস, নবীন নীল কাদম্িনী দেখিযা, এই অনন্ত 

অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের কবাল ছাঁষ! 

অনুস্ভূত কবি ; মেঘগর্জন শুনিয়া, সর্ববধ্বংসকাবী 

ফালেব অবিশ্রাস্ত গর্জন স্মরণ করি ;-_-বিছ্যদ্দাম 
দেখিযা, কালেব কটাক্ষ মনে করি । মনে কবি, 

এই সংসাঁব ভযঙ্ববে ক্ষণিক,-তুমি আমি ক্ষণিক, 
বর্ধাব জন্যই. প্রেরিত হইযাছিলাম ; কাঁদিবাবকথা 



খদ্যোত। ১১১ 

নাই। আইস নীরবে, ভ্বলিতে ভ্বলিতে, অনেক 
স্বালাষ ভ্বলিতে জ্বলিতে, সকল সহা করি। 

নহিলে, আইস, মরি। তৃমি দীপালোক বেড়িয! 
বেড়িয। পুড়িযা মর,আঁমি আশাবপ প্রবল প্রোজ্বল 

মহাদীপ বেড়িষ! বেড়িয়! পুডিয়! মরি। দীপাঁলোকে 
তোমার কি মোহিনী আছে জানি না-আশাব 
আলোকে আমাব যে মোহিনী আছে,তাহা জানিশ। 
এ আলোকে কতুবাব ঝাঁপ দিষ! পড়িলাম, কতবার 

পুডিলাম, কিন্তু মরিলাম ,না। এ মোহিনী কি 
আমি জান। জ্যোতিত্মান্ হইযা এ সংসাবে 
আলো বিতরণ কবিব-বড সাধ; কিন্তু হাষ। 

আমরা খদ্যোত। এ আলোকে কিছুই আলোকিত 
হইবে না' কাজ নাই । ভুমি এ বকুলকুঞ্জকিসলয়- 
ক্কুত অন্ধকাঁৰ মধ্যে,তোঁমাঁব ক্ষদ্রে আলোক নিবাণও, 

আমিও ক্লে হউক, স্থলে হউক, বোগে হউক, 

ছুঃখে হউক, এ দ্ষুদ্র দীপ নিবাই । 

মনুষ্য খদ্যোত । 







বাল্যরনা । 

০ 

! এই কবিতাগুলি লেখকেব পঞ্চদশ বসব বয়সে লিখিত 

ভয়। লিখিত ভওয়াব তিন বসব পে মুদ্রিত ও প্রকাশিশ 

ভঘ। প্রকাশিত হইয়! বিক্রেতা আলমাবীতেই পচে--বিক্র 

ভষ নাই। তাহার পব আব এ সকল পুনমু্দ্রিত কৰিবাৰ 

যোগ্য বিবেচনা কবি নাই, এখনও আমাঁব এমন বিবেচনা হয 

না, থে ইহা পুনমু্রিত কব! বিপ্যে। বাল্যবালে কিৰপ 

লিখিযাছিলাম, তাহা দেখাইয! বাহাছুবী কবিবাব ভব্সা কিছু 

মাত্র নাই, কেন না অনেকেই অল্প বরসে এক'প কবিতা লিখিতে 

পাবে । মাতা অপাঠ্য তাহা! বালকপ্রণীত হউক বা বৃদ্ধপ্রণীত 

হউক তুল্যরূপে পবিহাধ্য । অতএব, কিছু পবিবর্তন না 
কবিযা “ললিতা” নামক কাব্যথানি পুনমু্রিত কবিতে পাবি 
লাম নাঁ। মানসনামক কাব্যথানিতে "পরিবর্তন বড সহজ 

নহে এজন্য সে চেষ্টা কবিলাম না। তথাপি সামান্তবপ 

পবিবর্তন কব। গিয়াছে । ] 
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প্রথম সর্গ। 
নি 

মহাবণ্যে অন্ধকাব, গভীব নিশার 
নিম্মল আকাশ নীলে শশী ভেসে যাষ ৯ 



শা ্োশা্পাশিস্ীস্পীশীশীসীশিাশা শীশপীশীীশ্পীশশপীশ্পী 

কান'নের পাতা ছাদ, নাচে শশী করে। 

পবন দোলায় তায় সষ্ধুর স্বরে ॥ 

নীচে তার অন্ধকাবে, আছে ক্ষুদ্র নদী । 

অন্ধকার, মহাস্তব্ধ, বহে নিববধি ॥ 

ভীম তরু শাখা যথা পভিয়াছে জলে, 

কল কল করি বাবি স্ববে উছলে ॥ 

আধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন । 

কলিকাস্তবকর্য় ক্ষুদ্র তুরুগণ ॥ 

শাখাব বিচ্ছেদে কভু, শশধবকব, 

স্থানে স্থানে পভিযাছে, নীল জলো'পব ॥ 

ঘোব স্তব্ধ নদীতটে » শুধু ক্ষণে ক্ষণে, 

কোন কীট যাষ আসে না] দিয়ে বনে ॥ 

শুধু অন্ধকাব মাঝে, অলক্ষ্য শবীর । 

কোন হিংস্্র পশু ছাঁভে, নিশ্বাস গভীব ॥ 

ংখ্য পত্রেব শুধু, ভীষণ মর্ম্ব । 

আব শুধু শুনি এক, সঙ্গীতেব স্বব ॥ 

গভীব সঙ্গীত সেই ! ভাসে নদী দিষে। 

ভাঙ্গিল গতীব্ স্তব্ধ স্ববে শিহবিয়ে- 

কখন কোমল স্থিব করুণার স্ববে, 

যেন কোন বিবহিণী কেঁদে কেঁদে মবে ॥ 

গুনিয়ে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস, 
যেন কত সুখ স্বপ্ন, হযেছে বিনাশ , 

কি কাবণে ছ্বুঃখোদষ কিসেব স্মবণে, 

কিছুই বুঝি না তবু, উচাটন মনে ॥ 



ললিতা 1 

ফুলিয়ে উঠিছে ধ্বনি, স্থিব শুন্য কেটে । 
ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে ॥ 
ছেঁডে হৃদয়েব ডোব গভীব যার্তনে । 

ইচ্ছা! করে গলি গিয়ে মিশি গান সনে ॥ 

আরে যদি সঙ্গীতেব দেহ দেখা পাই 

যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মবে যাই ॥ 

ও 

নদীতীবে বৃক্ষ নাহি চিল এক স্তানে । 

দীর্ঘতৃণে চুক্্রকব জলিছে সেখানে ॥ 

ছোট গাঁছে তারামত ফুল পুষ্পদলে 
স্থিব তার প্রতিরপ স্থির নদীজলে ॥ 

সখ শ্বপ্পে যেন তাব!, নিদ্রাভরে হাসে । 

গগন গুমুবে মবে, সুখময় বাসে ॥ 

সেই স্কানে বসি এক নাবী একাকিনী। 

ফুলহীন বনে যেন স্থলকমলিনী ॥ 

মিশেছে সে চক্ট্রিকাষ , ভাবে তায় চিত্ত 

শুধু সে স্বপ্নেব ছায়া, অসত্য অনিত্য ॥ 

যৌবন আশাব সম ফুল্প রূপ তাব। 

দেখিয়া ফিবালে আঁখি, দেখি ফিবে বাব ! 

স্থির] ধীব! ্ ুকৌমলা৷ বিমল! অবলা 1 
সবে নব পুবিতেছে যৌবনেব কলা ॥ 
মোহন সঙ্গীতে মন বেধেছে যতনে । 

প্রেম যেন গুনিতেছে আশাব বিচনে ॥ 



টি ললিতা । 

বদনে ললিত বেখ! কত হয়ে যাষ। 

রক্তিম নীরদ যেন শাক্দ সন্ধ্যায় | 

গলিল নয়নপদ্ম , অগ্ধ তাঁৰ মন, 

প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন, 
সকলি করেছে যেন গীতে সমর্পণ ॥ 

কোথা হতে আসে সেই সুমধুব গান ? 
কেন তাতে এত আশা ? কে হবিল প্রাণ? 

৩৫ 

ললিতা তাভাব নাম_-বাজার নন্দিনী । 

জননী না ছিল হাব, বিমাত! বাঘিনী। 

বাজা বড নিঠ.র সতত দেব জালা , 

গোপান কতই বাদে মাতৃহীনা বাল! । 
ঘর্জনেব সাঁতে তাব বিবাভ সম্বন্ধ-_ 

গান কেঁদে কেদে তাব, চক্ষু যেন অন্ধ । 

মন্থ নামেতে যবা, স্টঠাম স্থন্দব, 

বচনে অমিষ ক্ষবে নাঁনীমানাঁহব । 

মোহিল ললিতাচিত তাব দবশনে । 

গোপানে বিবাহ হৈল মিলিল ছুজনে । 

জীনিল বিবাহ্ বার্তা দুবস্ত বাজন। 

কন্তাবে ডাকিষা বলে পরুষ বচন ॥ 

এ পুবী আধাব কেন কব কলঙ্কিনী । 

নীঘ্র যাও দেশান্তবে না হতে যাঁমিনী | 

কাল যদি দেখি তোরে, বধিব পরাণ । 



ললিতা । ১১ 

ভধে বাল! সেই দণ্ডে কবিলা প্রস্থান ।” 

মন্মথ লইযা তাবে তৃলিল নৌকায় । 
তয়ে ভীত ছুই জনে নদী বেসে যাষ ॥ 
পথিমধ্যে দ্স্যদল আসিয়া! বোধিল। 

ললিতারে কাঁডি লয়েবনে প্রবেশিল ॥ 

অলঙ্কাব কেডে নিয়ে ছেডে দিল তাবে ; 

ললিতা একাকী ফিবে নদী ধাবে ধাবে ' 

কোথায় মন্মথ গেল,*তবি কোঁন ভিছে। 

বনী গতীবা তবু ভয নাই চিতে ॥ 

এমন সমমে শোনে সঙ্গীতের ধ্বনি । 

মন্মথ গাইছে গত বুক্লি অমনি ॥ 

বৃঝিল সম্ধেত করে সেই প্রিয জন, 

নদীতীবে চত্দ্রালোকে বসিল ভথন ॥ 

ীরেতে লাগিল তবি অতিদ্রত হয়ে । 

দেখিতে দেখিতৈ ছুয়ে হনে দমে ॥ 

কতই আাদব কবে, পেষে সোভাগিনী । 

কতই বোদন কবে কাতবা কামিনী ॥ 

তখন ললিতা কষ, “আব জালা নাহি সয, 

পডিষ! দক্্্যঘ হাতে, যে দুঃখ তে পেয়েছি । 

কাড়ি নিল অলঙ্কার, লাঞ্ছনা কত আমান, 

নীরবে ভীবে বেদে কেদে এনদূব এযেসি ॥ 



নিই, ৭ ললিতা । 

দেখা হঁবে তব সাথ, হেন নাহি জানি নাথ, 
দয়া কবি কালী আর্তি বেখেছেন চরণে ।? 

পতি বলে *গুন পরিয়ে, তোম! ধনে হাবাইষে, 

মবিব বলিয়ে আজি, প্রবেশিনু কাননে 

দেখিলাম ছুই ধাব, , মহাঁবণ্যে অন্ধকাব, 

নীববে লিম্মল! নদী, তাৰ মাঝে বহিছে। এ 

ভীষণ বিজন স্তব্ধ, নাহি জীব নাহি শব, 

তরুদলে ছুলে জলে,«দুমাইযা বহিছে ॥ 
যেস্থিব অবণ্য নদী যেন বা স্থজনাবধি, 

কোঁন ভীব কোন কীট, তথা নাহি'নডেছে। 
প্রথমে যে ছিল যথা, মু এখনও বয়েছে তথা, 

মুত্যুব ভীষণ ছাঁষা, সর্ধস্থানে পড়েছে । 

ভমেতে গগন পাঁনে, চাহিলে ভুলিন্্ প্রাণে, 

বিমল স্নীলাকাশে, শশা হেসে যেতেছে। 

ভাবিলাম প্রকৃতিব, সকলি গভাব স্থিব, 

শুধু এ হৃদয় কেন» এত ছুঃখ পোতছে । 

মবি যদি পাবিতাঘ, গোলে জল হইতাম, 

এ স্থিব সলিলে মিশে, হৃদয ঘুমাইত । 

হথা বিপু চিন্তাভটন, বঙ্তাম চিবদিন, 

ললিতাব দুঃথ তবে, কিসে হৃদে নাইঈত ॥ 

৫ ঝ 

“ভাবি এ প্রকাব, ছাডিতে হুঙ্কার, 

বাঁপিল কানন স্তব্ধ । 



ললিতা । 

শিহবি অন্তরে, কি জানি কি ডরে, 
কীপে হি শুনি শব্দ] 

হুতাশ নাশিতে, সঙ্কেত বাশীতে, 

গাধিলাঁম দুখ যত। 

বাজাইষা তায়, *. মরি লো তোমায়, 

সঙ্কেত কবেছি কত? * 

একবাব যাই, * মুবলী বাজাই, 

আপনি নয়ন ঝোঁবে। 

গলে হৃদি দুখে, এক মাত্র স্খে » 

বাঁশী কি মোহিল মোবে? 

গাই পরক্ষণে, +. দেখি নিশাবনে, 
একাকিনী বপবতী ৷ 

হযে চমকিত, তৰি এই ভীত, 

লইলাম শীত্রগতি ॥ 

কে জানে কেমনে, আশা এলো মনে, 
আমাবি ললিতা হবে। 

কন ভাগ্য ধনি, পাই হাঁরা মণি, 

আব ছাডা নাহি হবে ?” 

চর 

ললিতা । 

নারে প্রাণ নাবে, আনু হে তোমাবে, 
আশাখি ছাড়া কবির না। 

১১ 

৯২১ 



নিত ললিতা । 

বহি ছজনে, গোপনে কাননে, 

দেখিবে না, "কোন্জনা ॥ 

কাজ নাই দেশে, তথা শুধু দ্বেষে, 
হেন প্রেম নাশ কবে। 

গঞ্জন যন্ত্রণা, কলঙ্ক বটনা, 

মিলন না হয় ডরে॥ 

যেখ্যানে প্রণয়, , হৃদয়ে না বয়, 

যেখানে তোমা না পাই। 

সে দেশ কি দেশ, সে গহে বিদ্বেষ, 
কখন যেন না যাই ॥ 

এখানে মন্মথ, ্ প্রণয়েব পথ 

কলক্কের কাটা হীন। 

হেবি তব সুখে, নিবমল সাথে, 
স্বর্গ স্থখে হব লীন ॥ 

জ্বল! পৃথিবীর, সব হবে স্থির, 
শুধু সুখময় 'ময়। 

লয়ে মন্মথ, যাহা যনোমত, 

কৰিব সকলক্ষণ ॥৮ 

মন্মথ | 

* দহ বিধি হে বিধি, কব কব বিধি, 

এই কপালে আমার । 

বলবে চেয়েড স্বর্গপদ পেঘে, 

কিনসুথ আছে হে আর । 



ললিতা । 

বিচ্ছেদ যাতনা, দিব ন] দিব না, 
এক্জনমে প্রেয়সীরে | 

কাল পুর্ণ হলে, স্থখেতব কোলে, 
মবে যাব ধীবে ধীবে 1” 

পা 

দ্বিতীয় সর্গ। 

মবি প্রেম যাব মনে, সে কি চায় বাঁজাধনে, 

প্রিষমুখ ত্রিসংসাব তায়। 

জদে তার যে বতন, আলো! করে ত্রিভুবন, 

অন্ত মণি*নিবাষ বিভাষ ॥ 

এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপনি মর্তা 

যাহা “দখে তাই প্রেমাকুল | 
ববি শশী তাবাকাশ পয়োদ পবনস্বাস, 

সাগৰ শিখব বনফুল 

যেন লক্ষ বিদ্যাধুবে, সদা কর্ণে গান কবে, 
কি মধুব শব্দহীন ভাঁষা | 

হেবিয়ে সামান্ত কলি, নঞ্জন সলিলে গলি, 

উছলে অস্তবে ভালবাসা ॥ 

১২৩ 



১২৪ ললিতা । 

প্রেমে ধার মন বাধা, নাপারে দিবারে বাধা, 

সমুদ্র শিখর নদী বনে । 

তবে যদি করে বিধি, চির বিরহের বিধি, 
তৰু স্বর্গ মনের মিলনে ৷ 

কলঙ্ক বিপদ ক্লেশ, ঝটিকাৰ ধরি বেশ, 

শিবোপরি গরজয়ে যত। 

আশ্রয় করিয়া আশা, প্রণয়ীতে ভালবাসা, 

প্রণয়ীব প্রাথে*বাডে তত ॥ 

জাল! সয় নিরবধি, সেও ভাল পায় যদি, 

একবাৰ আাখিব মিলন । 

ছুখেব গভীর বনে, " সেইস্বগ্ে সুখ মনে, 

প্রেম বীতি কে জানে কেমন ॥ 

চর 

চলিল চবণে চন্দ্রবদনী । 

চলিয়ে ঢলিয়ে মন্দচরণী ॥ 

উধাব প্রথর তাবকা ধনী । 

॥ চলিল গজেশগামিনী ॥ 

উতভষে মবেছে হৃদি যাতনে । 

উভয়ে পেয়েছে প্রাণ রতনে । 

কাধেকীধে ধবি চলে কাননে । 

গভীব নীবব যামিনী | 



ললিতা । 

শিবোপবে শাঁখ। বিনান ঘন । 

আসিবে কেনে শশিকিবণ। 

তবল তিমিব ভীষণ বন'। 

দ্েখিয়! শিহবে কামিনী ॥ 

আধাব আকুশে নক্ষত্রীবলি। 

তেমনি কাননে কুন্ুম কলি । 

আমোদে হৃদষে যেতেছে গলি । 

» সে নব'নীরদ দামিনী ॥ 
ভীষণ তিমিবে ভীষণ স্থির । 

মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীব | 

ধীবে ধীরে বন্তব নির্বব নীব। 

অশাধাবে নিবখে বঙ্গিনী ॥ 

লাগিষা নির্ববে ঈবৎ আলো! । 

দেখে ফুলময় সে জল কালো । 

আশাধাবৈ কুস্থম পরশে গাল । 

* শিহাব সবোজ অঙ্গিনী ॥ 

যেতে পতি সনে চন্ত্রবদনী 

মবি কি সঙ্গীত শুনিল ধনি। 

ললিত মোহন গভীব ধুবনি । 

নির্বব নিনাদ সঙ্গিনী ॥ 

নীবক কাঁনন উঠে শিভবি | 

শিহবে ঢুজনে দুজনে ধবি। 

জদষে হৃদয়ে গাঁথিল মবি । 

বাঁধিল মন:কুবঙ্ষিণী ॥ 

১২৫ 



১২৬ ললিতা । 

স্তব্ধ বনে অন্ধকাঁবে, ভেসে ভেসে চাবিধাবে 

মোহে তায় দুইজনে, আপনাকে তুলিল । 

ছুজনাৰ মুখ চেয়ে, রর ছুজনারে বুকে পেয়ে, 

প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল ॥ 

জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধ্বনি হেন, 

এ ধ্বনি দেধেব যেন, চল দেখি যাইয়ে। 
আমবি ৷ কহিছে ধনী, শুনি নাই হেন ধ্বনি, 

হবিল কানন ভয়, হৃদয় নাচীইয়ে 1 

বনমাঝে যায় যত, » ধ্বনি স্ুনিকট তত, 

দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক ঘেবোছ। 

স্থিব শোভা! কিবা তাৰ, বুঝি প্রেম আপনাব 

সাঁধেব প্রমোদাগাঁব, তার মাঝে কবেছে ॥ 

৪ 

এ কুগ্জ হইতে বেন আসিছে সঙ্গীত | 

হেন ভাবি ছুই জনে আইল ত্ববিত ॥ 

নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধ্বনি । 

কানন পৃব্বেব মত নীবব অমনি ॥ 

আশ্চধ্য হইয়া দেহে বহিলেন্ স্কিব । 

দেখিতেছে শোতা কুপ্ গগন শশীর ॥ 

কে নাই বন কিন্বা গগন ভিতর । 

তথার্সি কেমনে এলো এ মধুব স্থব্॥ 



ললিতা । ১১৭ 

ললিতার জ্ঞান হলো! গ্রবেশ সময । 

যেন কোন স্বপ্ন দৃষ্ট মত শোভাময় 
ছুই মনোবষ রূপ নারী নরাকাবে, 
দেখিল চকিত মত নিকুপ্রের ধাবে ॥ 

মন্মথ মোহিনী প্রতি কেহিছে হে প্রিয়ে। 

দেখি কালিকাব দিন এখানে বহিষে ॥ 

আজিকাঁব মত যদি কালিকায হবে। 

দেব কি মানব যক্ষ জানা যাবে তবে ॥ 

আজিকাব মত এসো বই এই স্থানে । 

এমন মোহন স্থান পাবে কোন থানে ॥ 

৫ 

মোহিনী মন্মথ সনে মনোমত স্থলে । 

এমন যামিনী যাপে এমন বিরলে ॥ 

এমন বিপদহীন বিজন কানন । 

এমন বিবল (্রম গভীব এমন ॥ 

কেজানে সে সত্য কি না স্বপন নিশা । 

বান এলে কে জানিত হেন হবে ভাব ॥ 

ববে ন! এমন স্বখ মানব কপালে । 

ভাঁবিষে বিচল চিত্ত এ স্থুখেব কালে ॥ 

এই ভয মলোমাঝে হয আব যায়| 

যেন কোন মেঘ-ছাঁয়া পডিছে ধবায় 

এই মত গেল নিশি নিকুপ্ত ধন্দিবে। 

সে দিন কাটালে সুখে নিশি এলো! “ফিবে ॥ 



১২৮ ললিতা । 

৭ 

কাননে যামিনী পরকাশে, নিরমল নীলে শশী তাসে। 

নিশীতে নিদ্রিত বন, নিদ্রা বাঁধ মেঘগণ, 

, নিদ্রা যায় বাতাস আকাশে ॥ 

উঠিল নীববে আচম্বিত, প্রেমময় ললিত সঙ্গীত । 

স্থির শৃন্তে ভেসে যায়” গগন গহন তায়, 

শিহবিছে পুলক পুবিত ॥ , 
যেন কেহ বিবহেব জবে, প্রেমময়ী পরশে শিহবে । 

নাথ হৃদে ছিল ধনী, গালিল শুনিয়ে ধ্বনি, 

মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্বরে ॥ 

গভীব নিশ্বাসে খামে গান, অবকাশে তাব! পায় জ্ঞান । 

জানিল সে কালিকার, সেই ধ্বনি পুনর্ধবার, 

হেথা! হতে গেছে অন্ঠ স্থান ॥ 

প্রেয়সীবে কহিছে মন্মথ, ধ্বর্নি যে জুডাষ শ্রুতিপথ | 

এখানে গেষেছে কাল কাঁমিনি লে কি কপাল! 

আজ ধ্বনি অন্য স্থান গত। 

মাজি গীত গাইছে যুখাষ, চল মোবা যাইব তথায় । 

কে গায় কিসেব তবে, কেন গায় স্তানাস্তবে, 

কবি চল যাহে জানা যন ॥ 

নাথ সনে লক্ষ্য করি ধ্বনি, চলে বনে শশাঙ্ক বদনী | 

ঘন গাথা! তরুদলে, ঘন তম তাব তলে, 

ভয়ঙ্কর নীবব কেমনি 1* 



ললিতা । ১২৯ 

পুর্বমত নিকুঞ্ত মুলে, আসিল সে প্রেমিক যুগ্রলে । 
পূর্বষত সপ্রসম, *  ছুইরূপ নিরুপম, 

যথ। হইতে দ্রুত গেল চলে ॥ 

খ 

কাঁপিয়ে বিষম ভযে বলে ভাবে বিধি । 

এমন স্থখেতে কেন হেন কব বিধি ॥ 

পৃথিবীতে কোন স্থান স্থুখেব কি নয় ? 

কানন বাসেও কি গো বিপদ নিশ্চয় ॥ 

দেবতা কুপিত বলি ছুজনাতে ভীত। 

কি ভবে তৃতীয় বাত্রে দেখিতে চিস্তিত ॥ 

তৃতীয় নিশীথে গীত আব এক স্ানে । 

পুর্বমত তথা গিয়া ভযে মবে প্রাণে ॥ 

সেই মত পেলে ভয় চতুর্থ বজনী। 
পঞ্চম বজনীযোগে কেধথায় সে ধ্বনি ? 

৮ 

তমিশ্রা পঞ্চমনিশ!, গগন মগওলে। 

ভীষণ আঁধাব বসি, ঘন বনতলে ॥ 

নীবব নিষ্পন্দ তম সঙ্গীতেৰ আশে । 

সময্ন হইল তবু, সে ধ্বনি না আলে ॥ 

বিকট আননে তয়, ঘুমায় কাননে । 

দেখে স্তব্ধ ল্পন্দহীন, ঘত তরুগণে--* 



১৩৩ ললিতা । 

পাঁপঃন্ধ-তিমিবময়, ঘেন কাব মন, 

নীরবে করাল কার্য, ব্বরিছে কল্পন ॥ 

গুধু শু পাভা সি, মাঝে মাঝে পড়ে । 

যথা পড়ে তথ পচে, নাহি আর নডে ॥ 

পাইয়া অলক্ষ্য লক্ষ্য, কুম্থমেব বাস । 

আযোদে আধাব দেহ, না ছাড়ে নিশ্বাস ॥ 
পত্র-চন্ত্রাতপ তলে, ক্ষুত্র খাল চলে । 
নাহি দেখা যাঠ ভাল, নাহি শব্ধ জলে ॥ 

ঘুমায় পড়িয়ে জলে, পুষ্পবৃক্ষাবলী । 
আঁধাবে কলিকাগুচ্ছ, নিবখি কেবলি ॥ 

নিববে ঝরিয়া ফুল স্তব্ধে ভেসে যায । 

পতিহীনা বিরহীব, প্রেম আশা প্রা ॥ 
শুষ্ক ফল খসি জলে পড়ে একবাব । 

অমনি চমকে বুক, মন্মথ বামাব ॥ 

অন্ধকার মাঝে আলো! ছুষেব বদন। 

ববষাব শশী যেন, মেঘে আচ্ছাদন ॥ 

ভীম স্তন্ধে ভষে ভীত, বসি তাবা তথা | 

উড, উড কবে প্রাণ, নাহি স্ববে কথা ॥ 

ভাবে আজি কেন, এত কীদিছে অন্তব | 

বলিতে বলিতে নাবে, দি গবগব ॥ 

স্াখব কাননে আজি, কেন কাল ভাব । 

ভীষণ স্বপন যেন, দেখিছে স্বভাব ॥ 
আপনি নয়ন কেন, ঝরে অকারণ । 

বুঝি আজি ছেডে যারে, জীবন বতন ॥ 



ললিতা | ১৩ নর 

হৃদে ধবি পরস্পবে মুখপানে চায় । 

কেদে যেন কি বলিত্বে, বলিতে না পাষ ॥ 

ললিতা! লুকাল মাথা, প্রাণনাথ'কোলে । 

কাঁদিয়ে মুছায় পতি, প্রিয়া আখি জলে ॥ 

দি 

এখনো এলো! না কেন সঙ্গীতের ধ্বনি । 

ভীষণ নীবব । হাবে। আছেকি ধরণী ? 

অকম্মাৎ কোথা হয গভীব গর্জন । 

কীপিল শভীব বন কীপিল জন ॥ 

অদ্ভুত নিনাদ উডে যু বন দিষে। 

অন্ধকার ভীমতব হইল আঁসিষে ॥ 

ভীমতব নাদে যেন কাঁপে নভ হৃদি । 

কীাদিবা উঠিল দৌহে, “হা বিধি । হা! বিধি।” 

১৩ 

গভীব জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ, 

থেকে থেকে উচ্চতব স্বনে । 

পবন কৰিছে জোব, যেন সাগবেব সোব, 

হস্কাবে গবজে প্রাণপণে ॥ 
বাবেক চঞ্চলাভায, দেখি নীল মেঘ গাষ, 

কটা। মাথা নাডে ক্ষিগ্তবন। 
পাতা উডে ঢাকে ঘনে, পডিতেছে ঘোব স্বনে, 

বড বড মীকহঠপ ॥ 



১৩২ ললিতা । 

ঘোবতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ অনিবাব, 

মানুষ চিবার ভূতগণে। 

বেগে রেগে গর্জে বাধুসনে ॥ 

উপৰি উপবি ধ্বনি, আছাডে সহআ্াশনি, 

». খণ্ডে খণ্ডে ছেঁড়ে বা গগন । 

বিদাবিষে বিটপীতুর,  বজ্ঞাগ্নি পোভায় শিবে, 

কীদে বত সিংহ ব্যান্রগণ ॥ 

১২ 

ভীষণ নীবব। যেন মবেছে ধবণী। 

হে ধাতঃ কীপালো স্তব্ধ াবাব কি ধ্বনি ॥ 

বলিছে গম্ভীব স্ববে, “বে নবযুগল । 

দেবেব নিকুঞ্জে এসে পাও কন্দমফল।” 

ফিবেবার ঘৰ ঘব, গবজিল জলধব, 

মাতিল মকৎ ফিবেবার । 

চেচায় অশনি ঘন, ভীমৰবলে তরুগণ, 

মত্তশিব নাডিছে 'আবাব ॥ 

১ 

থামিল ঝটিকাবণ, হলো! নিশাশেষ ! 

শ্বেভমেত্ময়াকাশে, উদ্দিল নিশেশ ॥ 



লতা । 
৯৩৩ 

জাল কাব জলমষ, কানন নিকুপ্ত । 

তরুলত। তৃণ ভূম, পুম্পলতা পুঞ্জ ॥ 

ফুলময ছোঁট খাল বিমল চঞ্চল । 

ছাবাকাবী শাখা হতে ঝবে বিন্দুজল ॥ 

উজ্জ্রল পুলিনতলে ম্লীন তাঁবা নত । 

যবিষ বাষছে ঝডে ললিতা মন্মথ ॥ 

মানাবব কি কপাল! সংসাঁন কি ছাব 

বছিাত ভীবন ভাব কে চাহিবে আব ? 

নাথ ভূজে মাথা দ্রাষ পডেছ মোহিনী ৷ 

সখ মুখ কাঁদদ “ঘন ছুটি সাবাজিনী ॥ 

ললিভাব মুখ শলী ভি ববিষাঁষ । 

সাবাজ শিশিব মাথা মাটিতে লোটায ॥ 

প্রাতল ললাটে জলে জ্ঞল শশধব ॥ 

জলে ভিজ পড়ে আছে অলকানিকব ॥ 

লুটাষ কববী চাক, দীর্ঘ ভণোপাব। 

মন্মথথ বযেছে তবু নাহি তলে ধবে ॥ 

এখনো! স্তস্তিৰ মুখ কপেব ছাযাঁয । 

প্রাণ গেল তবু বপ নাঁভি ছাড়ে ভাষ ॥ 

নেবপ খুমাঁঘ যেন, সন্ধ্যা ধবাঁপবে * 

ভধে প্রকৃতিব যেন নিশ্বাস না সবে ॥ 

স্থিব শ্বেত ভাল সেই, নহে নিবমল । 

দেখিলে শিহবি হয় শবীব বিকল ॥ 

পড়ি তাঁষ মবণেব, ভযন্বব ছাক্ষ । 

চন্দ্রিকায় যেন কালো, কাদখ্িনী কারা ॥ 

১২ 



লল্লিতা ? 

যেন চত্দ্রকবে স্তিব বাবিধি বিস্তাব। 

পাড ভাঁব শিখলীব ছায়া অন্ধবান ॥ 

কোমষলপলব নীল মদোভ নযন । 

এবি কি কটান্ষ ছিল স্থখেব স্বপন ? 

এখনি বেঁদেছে কত কাদিবে ন। আনল্। 

সফবী সমান নাতি ন।চিব আবাব ॥ 

বুঝি তাৰ প্রিষ ভাব! মন্মগ বদনে | 

চাহিতে চাহিতে বঝি জদেছে মবণে ॥ 

মানবেন কি কপাঁল। এই সে জদন। 

€কোথা তাৰ প্রেম মোহ কোগা আশা ভম ॥ 

বিবাস বিমল পড়ি শব কিবণে । 

ভিতবে নিষ্পন্দ মেন জগৎ এক্ষণে ॥ 

এক হুন্ ছুটা ফুল দ্নখ মুখ দিষে। 

সেহদি বৃন্তমাসনে পন্ডডে ডিডিন্ন ! 

তেমনি একাঙ্গে এনা খেক চিবকাল | 

মনিল অধবাঁধবে কি সখ কপাল ॥ 

বাব লাগি ছিল বেচে পাবি বাচিত । 

ভাবি সনে ম্ব গেল তাহাবি জদিভে । 

স্রখেব কপাল? কত সণ্সাব যাতনা । 

বিকার বিবোগ শোক সভাতি ভাল! না । 

ছডিযাছে ভীম ঝাড একই প্রহাবে | 

কাটিনি ক্রমশঃ কীট, প্রাণেব স্থসাঁবে । 

গভীব গোপনগাঁমী ছখ আোতোপবে । 

পড়ে 'নাই ভেসে ভেসে ডুবিতে সাগবে ॥ 



ললিত । ১৩৫ 

যা হবাঁব হইযাছে এই মাত্র স্থিব। 

এই আছে অবশেষ,ণসে প্রেমশশীব ॥ 

ওইখানে দেভাঘুজ মাটি হযে যাঁবে। 

জানিবে ক 7 দেখিবে কে? কেদে কে ভিজা » 

শশী লী 

চক্ররিকাৰ নীলাকাশ গাষ, দুটি দেবদারু দেখা ঘাষ। 

ভীমবনে তলে ভাব, “অতি স্তব্ধ অনিবাব*৪ 

কাল যেন প্রহবী তাহায় ॥ 

সেই নদী সইতকববে ছুখময তব তব স্ববে, 

বা্ব্ক না ক্ষান্ত আছে, নন্মত্রমণ্লী কাছ, 

মদ্যাপি বিলাপ কেন কান ॥ 

গ্রন্থীৰ সে প্বনি নিববধিত যেন বা সন্ধ্যা শবনদী । 

স্নিলে 'শহবি স্মবি, মেধাব মাকতোপবি, 

জানিনে যেতেছি কি জলধি ॥ 

মল! গুন্মিনী চিন নব, ব্যাপিয়াছে "সই স্থান সব । 

তাবাফুল ভাবা! ধবে, অনন্ত আমাদ কাব, 

সুধাপান শিহবিছে নভ ! 

এ কাননে গভীব এমন, কে কবে,বে বাশবী বাদন। 

অনিবাব নিশাভাগে, যেন কাব অন্তবাগ, 

গাষ্ সাধে মনেব যাঁতন ॥ ৪ 

মোভমন্তে ভাষ স্কিব বন, শোনে ধ্বনি বিভীন স্পন্দন | 

পত্রটি নাহিক সবে, মেতে যেতে শুন স্বাবে, 

নাহি সবে নীবধবগণ ॥ 



১৩৬ ললিতা ? 

চন্দ্িকাব শূণ্য কুঞ্জোপব, মোহন স্বপ্রজ শোভাধব । 

কাব! যেন গুনে তাষ, উড়ে নীল নভ গায়, 

মর্বিত প্রচুব অন্বর ॥ 
তাহে কত সুধাবাস ঝবে, কুস্থুম ববিষে কুঞ্জোপবে | 

ভাঙ্গে স্বপ্ন উষ! আসি, অমনি নীবব বাশ, 

গল্যে যায় সেবপ নিকবে ॥ 

ধূলি হযে এই কুঞ্জবনে মন্মথ মোহিনী নাথ সনে । 

প্রতি নিণী এই মত, হয় যথা নিদ্রাগত 

ললিতা মন্সথ ছুইজনে ॥ 



12০45৮৮০৯১০ টি -ডজ 

মানস। 

দ্ন্লানি ভূলালি ন্ন লন্বঘল্ নন। 

লিবীন্ম দঙ্ঘল্ ব্বাৰন অহালিন্ন ॥ 

নল সনির নিন্বিল দান । 

লৃবরী মনিছ্রলি নবান্ন লিনুলি ॥ 

বালীকি 1 

শ7)-7০ 05 2 [90586110016 0১৭00] ১৯ ০০৫৯) 

87675 2 181)৮016 0 06 190৩] ১1015 

0412 7747 911/ 

»1 ধবণি ধব কিবে হছদযমণ্ডলে, 

ধব কি কোথাও মম, মনোমত স্কুলে 

কি আছে সংসাবে আন বর্গধবাঁবে মানব! 

যে কালে কেটেছে কাল ভবসাব (ডাবে ॥ , 



টা মানস। 

মনে ক্ষবি কাঁদিবনা বব অহঙ্কাবে ৷ 

আপনি নয়ন তবু ঝবে *ধাবে ধাবে ॥ 

গোপনে কাপ্িবে প্রাণ সকলি আঁধাব। 

জীবন একই আত চলিবে আমাব। 

আধাব নিকুঞ্জে যেন নীববেতে নদী । 

একাকী কুস্থুম তাঁয় চলে নিববধি ॥ 
কাবে নাহি বাঁসি ভাল, কেহ নাহি বাসে। 

হৃদে চাপা প্রেমাগুন, হদয বিনাশে ॥ 

সংসাব বিজন বন, অস্তবে আঁধাব। 

দেখিতে অপ্ররেমী মুখ, না পাবি বে আব ॥ 

বিজন বিপিনময দ্বীপে একা থাকি । 

ভাবিষা মনেব ঢঃখ ভমিব একাকী ॥ 

দেখিব দ্বীপেব শোভা মোহিত নযনে | 

বিপিন বাবিধি নীল বিশাল গগণে ॥ 

চাবি পাশ গবজিবে ভীষণ তবঙ্গে । 

শত ফেণা শিবোমালা! নাচাইব বাঙ্গ ॥ 

শিবে মত্ত সমীবণ, শব্দে মিশে তাব। 

থেকে থেকে বেগে বেগে ছাঁভিব জঙ্কাব । 

নিন্বখিব নীবধাবে, ভীবণ ভূধব। 

ফুলায়ে বিশাল বক্ষ জলধি উপব ॥ 

ঝুলিযাঁ ললাট ভীম প্রবেশে গগনে ॥ 

গবজে গভীব স্ববে নব মেঘগাণ ॥ 

পদে তাৰ আঁঙ্গাডিবে প্রমত্ত তবঙ্গ, 

বুর্কে তাৰ প্রহবিবে পাগল পবন । 



মানস। ১৩৯ 

মহীধব মানিবেনা অধমেব বঙ্গ, 

ললাঁটেব বাগেনকবি ভষ প্রদশন ॥ 

কক 'শ সান্ুতে তার বিহবি বিজনে । 

আঁমবি এসব কবে হেবিৰ নযনে ॥ 

মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী । 

জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী। 
আলো! মাখা কালো বাস উষ্ণা পৰে যবে। 
শুনিব সে তবতব জলনিধি“ববে ॥ 

দেখিব বিশাল বক্ষ মিলিছে আকাশে । 

শ্বেত শশিছায! নীলে ধীনে ধীবে ভাসে ॥ 

শিভবিবে জদি মোবু, সে ত্রিপ্ধ সমীবে । 

পাশে কুঞ্জ লতা ফুল নাচাবে স্ুধীবে ॥ 

নিলখিব শগা শ্বেত গগনমগ্ডলে। 

ক মেঘ বাঘু তবে শ্বেতাকাশে চলে ॥ 

গিবিপবে সুখতাবা নেচে নিবে যাঁষ। 

যেন শেষ মন মাশা নিবাশ! নিবাষ ॥ 

নাচাইবে কব তাব জলেব ভিতব । 

তাহাবি পানেতে চেষে বব নিবন্তব ॥ 

শুনিব সুবব মৃদ্ধ সীবণ কবে ।  » 

সুধাব শিশিব মাথা নিকুপ্ত নিকবে ॥ 

পলকে দেখিক আমি লোহিত আকা; 

পয়োধিব পাশ থেকে তপন প্রকাশে ॥ 
তবল বন্ধ মেঘ অনল সাগ্বে। 

ববি নিজে নভ বাজ দেখাইবে কবে ॥ 



58৩ মনিস। 

চঞ্চজ সুনীল জলে তরুণ তপন, 

চিকিমিকি চিকিমিক নাচাইবে কব । 

তরুলতা তু মাঝে কবিবে তখন, 

ঝিকিমিকি বিকিমিকি নীহাব নিকর ॥ 

দ্বিপ্রহবে ঘননীল বিমল অস্ববে, 

বাগিষা বহিলে ববি অনল সাগবে, 

শ্বেত মেঘ অগ্নি মেখে ফিবিষা! বেডায়, 

বব তবে অন্ধকার নিকুঞ্জ মাঝাষ ॥ 

দীর্ঘ ভীম তকগণ আচ্ছাদে আধাব, 

কবিবেক চারুলতা স্িগ্ধ চাঁবিধার'॥ 

নীবব নিশ্চল ছবীপে বহিবে সকল। 

স্পন্মভীন পত্র আব কুস্থমেব দল ॥ 

শুনিব গবজে ঘোব তবঙ্গ নিকবে। 

অথব! বিদ্ন বন এক পিক ম্বাব ॥ 

তকলতা মাঝে দি! বিমূল শগন | 

কিম্বা জলে ববিকব ভবে ঈনশন ॥ 

কালোজলে ঢাকাদিলে প্রাদাষ অআধাৰ 

অনিবীব তবতব বিশাল বিস্তাব__ 

সেই দ্ুংখন্ববে দি, শিভবি চঞ্চল, 

কাদিবে , না জানি কেন আখিমষ জল। 

হনে ভয যেন কোন স্ুখেব সঙ্গীত । 

নাচাইযে হৃদি ডোবে জাগে আচন্থিত ॥ 

আপনি ভাসাব আঁখি দব দব বাবে । 

অনন্তশ্মবিব চেম়ে পষোধিব পাবে । 



মানস। ৭৯১ 

নবীনা বপসী এক! কাঁপে এক তাৰ্রা, 

ষেন নব প্রণ্য়নী প্রণয় সাগবে ৷ 

ছেড়ে গেছে কর্ণধাব এক! পথ হাঁরা, 

কত আশা কত ভযে কাঁপিছে অন্তবে । 

যখন সন্ধ্যায় শ্বেত অদ্ধ শশধবে 

বীবে ধীবে ভেসে যাবে নীলেব সাগৰে 
আকাশ বাবিধি সনে কৰি পৰশন 
চাবিপাশে ধবিবেক বাঘাঁব বসন 

বাবেক ভাবিব সেই ক্মণী বতন 

বোরখছিল বেঁধে যাব প্রেমমোহে মন ॥ 

যবে ভাসি অদ্ধ শন্লী তাবাময়াকাশে 

স্বপ্ন ভূমি সম ধবা অস্পষ্ট প্রকাশে 
বর্ধব বাতাস বয ক্ষীণালোণক যবে 

ধাইবে সমুদ্র স্থিব অনিবাব ববে 

অনিবার সব সব উদ্ধে তকগণ 

দেখিব মিশিনে শুন্য বমণী বতন ) 

আঁখি আব নীলাঁকাশ মাঝে তাব ছাষ] । 

আলোময বেশে সেই ফুলময কাঁষা ॥ 

নিবিভ কুন্তল দাম খেলিছে পবনে 1» 

মু স্থিব মোহময প্রণয় বদনে । 

দেখিতে দেখিতে মোহে হাবাব চেতন । 

চেয়ে বব, জানিব না মিলাল কখন ॥ 

পূর্ণ শশী মোহমন্ত্রে ন্দ্রিকুষ যবে 
গিবি বাবি বনাকাঁশ নিদ্রিত নীথবে 



টিটি মানস । 

মনন্জখে মনোদ্ুখে মোহিত হৃদষে । 

তাব মাঝে বেডাই'ব চর্রু তবি লে ॥ 

ভাসিবে নিচ্বিড নীলে একা শশধব। 
দেখিব জলিছে স্ডিব নক্ষত্রনিকব ॥ 

পাশে নীল জল স্ডিব বব অনিবাব। 

ঘেমন স্বপন কখী যৌবনে আশাব ॥ 
এঁকবাব পবশিবে মলযসমীবে । 
যেমন সে পবশিত ভাগব্থ ভীবে ॥ 

ধূমেতে আকাশে মিশে তকদলতীব । 

পবম্পব গায পন্ড ঢলে বীবে ধীবে ॥ 

£প্রমমোভ ভবে যেন*আবেশেব বাঙ্গ । 
প্রণবী ঢুলিষা পড়ে প্রণবীব আগ ॥ 

ভীম স্থিব মাঝে কোন বব গুনিব না । 

তাবে যদি নিকপমা স্বর্গীষ ললনা 

শুনাভবে শশিকবে স্বপ্রসম মিশে, 

বাজায মুবলী মুছু মন্যেমোহ ভবে, 

প্রকাশিষে যত জাল। প্রণষেব বিষে, 

গভীৰ কোমল ধীব মাতনাব স্বঘব ॥ 
মন্সাধে মজে তাৰ ভাবিবেক মন, 

স্বপনে নিবাশী সঙ্গে আশাব মিলন ॥ 
মৃবিবে মোভিত মনে শুনিব সে স্ববে, 

মোহভবে সুখ পানে চেষে বব তাব। 
হা বিধাতঃ বল বল বাবেক বল বে, 

হক্চেকি এমন দিন কপালে আমাব ॥ 



মানস। ১৪৩ 

অথবা! দেখিব ভ্তব্ধ লতিকাৰ কুর্জী। 

জ্ল ষগ! শশিষ্ঠীব স্িব পাভাপলজ্জ ॥ 

নবীন কক্ত্রম হাঁসি ছাড়িছে স্্বাস। 
মেন ভণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ ॥ 

দোবব ললনা দজে নাচে মাঝ তাব। 

চন্দ্রেব কিবণে যন চম্পকেব ভাব ॥২ 

শন বীণা স্বরগস্থবে অপ্দাবে বাজাব। 

শত গান এক ভবে শুন্যোভি মিশায়। 
ঝনে মুল জলে দণি ধোন বর্ভনে | 

কতই বঙ্গ বধ আনলাক কসানে ॥ 

ভীবা "গাল ভবেষ্বগ্ত বিজন আদান । 

একাকী বানিক দেখ বৰা দূলহাৰ ॥ 
নিমিন্য ঘুটিলন স্ব পিজনম ওলে। 

(সই দুল সেউ লন বীণন বীন্ব দাল্ল ॥ 

কাঁনান সাগাবে যা অমানশ্া বছি - 

কান্লা মেন্যঢাকা শিব ভীষণ বাক্ষসী 

গিবিগুভা মাঝে গা ক্রোধ ঝটিকাঁব । 

শুন তা7হ মিশাইউব, গ শব ভাঁব' 

ভীমবণে প্রাণপাদ শাগল পদ্ন। 

ঘুবিমা ঘুনিষা বালগ কবে গনজ্গন । 

গবজিবে বেগে “বণে অস পা তব ৮ 

তমোমাৰে ক্ষেত ফণা আছাডিবে ভঙ্গ । 
গুনিব গভীব ধীন জলধবধবনি । 

ফাটা শগন জদি চেচাবে অস্মুনি ॥ 



খদি৪ মানস। 

উপাঁন উপবি (বগে ছিডিবে শিখব । 

পর্ব্বতে পর্বতে যেন হতেছে সমব ॥ 

ভধঙ্কব দূতগণ, নেচে নেচে ঝডে, 

উচ্চৈস্ববে কাদিবেক ঝডনাদ সঙ্গে । 

বিকট বদন ভঙ্গী গিবি পৰি চডো, 

ভীম শ্বেত দন্তাবলী দেখাইবে বক্ষে ॥ 

পবেতে গভীব স্কিব জগৎসংসাব। 

কাদিমা ঘুমালে! যেন নবীন কুমাৰ ॥ 
ষেন তাব ককণাব প্রতিম। প্রকাশ । 

পুজিব গভীব মোভে, বিগ বিলাস ॥ 

স্টাপিযা জীবন মন, "মীবন বন । 

এমন সুধী মনে ভইবে পতন ॥ 

ভাঁবিষ। ঝটিক! মত ছিল মম মন। 

এ গভীব স্তিব মত হযেছে এখন । 

কাকো অন্ুবাগী নই বিনা সনাতন ॥ 
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন ॥ 
অনন্ত মতিম! স্মবি ছাডির এ দেত। 

জানিবে না শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ 

নিবাব জলবব কদিবে কেবল ' 

+ আছে কি পুথিবি হেন বিমোভন স্কল । 








